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Thesis	  title:	  The	  Muslim	  headscarf	  in	  Danish	  

	  

Executive	  Summary	  

Drawn	  on	  qualitative	  research,	  the	  aim	  of	  this	  thesis	  is	  to	  give	  voice	  to	  headscarved	  Danish	  

women	  and	  through	  this	  to	  arrive	  at	  an	  understanding	  of	  their	  perceptions	  and	  experiences	  of	  

the	  headscarf	  and	  the	  headscarf	  issue	  in	  Denmark.	  I	  have	  therefore	  interviewed	  young	  Muslim	  

women	  at	  the	  ages	  between	  18	  and	  22	  who	  all	  wear	  the	  headscarf.	  	  

	  

The	  Muslim	  headscarf	  has	  been	  a	  hot	  issue	  in	  Denmark	  through	  the	  last	  years.	  Especially	  the	  

muslim	  woman	  Asmaa	  Abdol-‐Hamid	  has	  drawn	  attention	  to	  this	  relative	  new	  phenomena	  

where	  young	  muslim	  women	  with	  a	  strong	  educational	  background	  claim	  their	  space	  in	  

society.	  	  

	  

Based	  on	  Judith	  Butlers	  (1956-‐)	  theoretical	  notion	  of	  interpellation,	  performativity	  and	  

agency,	  I	  analyze	  how	  the	  headscarf	  and	  the	  women	  who	  wear	  it	  are	  positioned	  in	  the	  public	  

debate;	  how	  this	  influences	  the	  way	  the	  headscarved	  women	  utilize	  the	  headscarf	  and	  finally	  

which	  effects	  –	  if	  any	  –	  this	  new	  position	  articulated	  by	  the	  headscarved	  women	  has	  had	  on	  

the	  public	  discourse	  on	  muslim	  women	  and	  the	  headscarf.	  

	  

The	  thesis	  concludes	  that	  restricting	  the	  headscarf	  issue	  only	  to	  the	  oppression	  of	  Muslim	  

women	  and	  cultural	  differences	  negates	  understanding	  of	  how	  the	  headscarf	  is	  utilized	  as	  a	  

symbol	  and	  an	  instrument	  of	  resistance	  identity	  building	  in	  the	  Danish	  context	  where	  an	  

exclusive	  mono-‐cultural	  notion	  of	  Danish	  identity	  has	  become	  increasingly	  pronounced.	  	  

	  

I	  have	  shown	  how	  the	  Muslim	  women	  create	  new	  Muslim	  figures:	  Those	  who	  have	  acquired	  a	  

double	  symbolic	  capital,	  both	  religious	  and	  secular.	  The	  latter	  refers	  to	  their	  educational	  

background	  that	  provides	  them	  with	  the	  techniques	  required	  to	  communicate	  in	  modern	  

spaces	  as	  schools,	  workplaces	  and	  media.	  	  

	  

This	  new	  Muslim	  figure	  is	  furthermore	  reflected	  in	  their	  alternative	  dress	  codes	  where	  they	  

both	  display	  the	  religious	  identity	  with	  the	  headscarf	  but	  at	  the	  same	  time	  combine	  it	  with	  a	  

more	  secular	  fashionable	  dress	  practice.	  The	  result	  is	  a	  fashionable	  version	  of	  the	  Islamic	  
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dress	  that	  alters	  the	  image	  of	  a	  traditional	  Islamic	  woman	  and	  thereby	  deconstructs	  this	  

conception.	  

	  

The	  message	  from	  the	  headscarved	  women	  seems	  to	  be	  that	  it	  is	  possible	  to	  be	  different/	  

Muslim	  and	  Danish	  at	  the	  same	  time,	  but	  they	  don’t	  seem	  to	  be	  able	  (for	  now)	  to	  convince	  

their	  audience,	  as	  reflected	  in	  the	  national	  debate,	  as	  the	  latter	  perceives	  the	  headscarf	  as	  a	  

polemic	  or	  a	  provocative	  sign	  and	  therefore	  rejects	  it.	  

	  

Considering	  the	  discrepancy	  between	  the	  uptake	  of	  the	  headscarf	  in	  the	  national	  debate	  and	  

the	  way	  that	  the	  headscarved	  women	  themselves	  experience	  the	  headscarf,	  it	  is	  not	  easy	  to	  

tell	  what	  the	  future	  regarding	  this	  issue	  will	  bring.	  Whether	  there	  will	  actually	  become	  an	  

acceptance	  of	  the	  new	  category	  that	  the	  headscarved	  women	  propose	  or	  whether	  the	  

headscarf	  will	  be	  banned	  in	  public	  spaces	  like	  educational	  institutions	  as	  in	  France	  and	  

Turkey	  and	  thereby	  prevent	  them	  from	  living	  as	  they	  do	  now.	  
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1 INDLEDNING 

Tørklædet er til debat i de fleste europæiske lande i disse år. Det omdebatterede stykke 

stof knyttes blandt andet til emner som integration, terror, fanatisme og 

kvindeundertrykkelse og der tales for og imod forbud af tørklæder i det offentlige rum. 

 

I Danmark har den tørklædebærende kvinde optrådt i medierne siden 1970’erne, som et 

symbol på den undertrykte minoritetskvinde, der fremstilles som et offer for en 

middelalderlig kultur. Først i 1990´erne kom der fokus på religion og tørklædet, der hidtil 

blot var blevet visuelt distribueret, blev nu taget op til egentlig debat som et symbol på 

undertrykkelsen (Andreassen 2007:92). 

 

For to år siden afsluttede en række forskere, heriblandt to danske, en europæisk 

undersøgelse om tørklædedebatten i otte europæiske lande, herunder Danmark. Også her 

fandt man en tendens til, at tørklædet fremstilles som et symbol på kvindeundertrykkelse. 

Undersøgelsen, der blev gennemført over tre år, konkluderede dog blandt andet, at 

diskussionerne om tørklædet snarere drejede sig om retten til at retten til at definere den 

nationale identitet end om ligestilling, hvilket ellers ofte fremføres (The Veil Project 

2011).  

 

Professor i politisk videnskab Birgit Sauer, der har været projektkoordinator for VEIL- 

undersøgelsen (Values, Equality and differences In Liberal democracies) fortæller 

desuden, at de kom frem til, at det er relativt lidt man hører til de muslimske kvinder selv 

i de nationale debatter omkring de muslimske tørklæder.  

 

Netop dette sidste ønsker jeg at gøre i nærværende speciale: At tale med de 

tørklædebærende kvinder og ikke udelukkende om dem. Hvad siger kvinderne selv til den 

fremstilling, der er af tørklædet i medierne? Og hvad gør de?  

For at undersøge dette vil jeg tage udgangspunkt i følgende problemformulering: 
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1.1 Problemformulering 

 

Hvordan forstår de unge kvinder deres valg og brug af tørklædet som en del af 

deres identitetsdannelse? Og hvordan hænger dette sammen med den forståelse, der 

skabes i og med den offentlige diskurs om tørklædebærende kvinder? 

 

Af underspørgsmål til problemformuleringen har jeg fundet følgende relevante: 

- Hvordan positioneres tørklædet og de tørklædebærende kvinder i den offentlige 

diskurs? 

- Hvordan influerer denne positionering på de tørklædebærende kvinders brug af 

tørklædet eller, hvilket handlingspotentiale skaber diskursen for de 

tørklædebærende kvinder? 

- Hvilken effekt har kvindernes brug af tørklædet - om nogen - på den offentlige 

diskurs? 

 

Jeg vil derfor beskæftige mig med det spændingsfelt, der er i relationen mellem det 

diskursive niveau og subjektsniveauet. Mellem individet og samfundet, herunder 

forbindelserne mellem diskursive praksisser og bredere sociale og kulturelle udviklinger 

og strukturer med den underliggende præmis, at diskursiv praksis både afspejler og aktivt 

bidrager til social og kulturel forandring. Jeg har her fokus på subjektet og undersøger, 

hvad subjektet reagerer på og, hvordan subjektet reagerer, samt hvilke effekter disse 

handlinger har. 

 

Jeg udfolder indholdet i denne tre-deling - som afspejlet af problemformuleringens 

underspørgsmål - i de næste kapitler om metode og teori. 
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2 METODE OG FREMGANGSMÅDE 

Dette speciale er baseret på empirisk materiale. Det drejer sig om individuelle interviews 

med unge tørklædebærende muslimske kvinder, der bor i Danmark, lignende 

undersøgelser fra andre lande, samt analyse af nyhedsartikler fra den danske presse. I 

dette afsnit vil jeg præsentere, hvordan dette materiale er blevet produceret og indsamlet 

og hvilke teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag denne udvælgelse. 

Specialet vil i sin analyse af problemfeltet være tredelt og jeg vil derfor i dette kapitel 

tage udgangspunkt i mine tre analysedele.  

 

2.1 Første del 

I den første del af specialet vil jeg redegøre for den offentlige debat og positioneringen af 

tørklædet og tørklædebærende kvinder i denne. Til dette vil jeg inddrage anden empiri i 

form af andres undersøgelser. Jeg vil her trække på medievidenskabsforsker Rikke 

Andreassens bog (2007) om de danske massemediers formidling om synlige minoriteter, 

herunder tørklædebærende kvinder i Danmark, der er lavet på baggrund af hendes Phd. 

Jeg vil ligeledes tage udgangspunkt i Mustafa Hussains arbejde med fremstillingen af 

muslimer og islam i massemedierne (2003). Det er således ikke mit ærinde med dette 

speciales første del at bevise, at de tørklædebærende kvinder fremstilles som undertrykte, 

da dette allerede er gjort, men snarere med begrebsapparatet fra min teori - som jeg 

redegør for i kapitlet af samme navn - at kaste lys over denne positionering. Denne del af 

mit speciale vil fylde relativt mindre end de efterfølgende to analysedele, men jeg mener 

ikke desto mindre, at afsnittet er relevant, da positioneringen af de tørklædebærende 

kvinder, danner ramme for de handlemuligheder, de har indenfor diskursen. Dette fører 

mig videre til specialets anden del. 

 

2.2 Anden del 

Specialets anden analysedel har til formål at analysere det handlingspotentiale som 

ovennævnte positionering skaber. Denne del vil jeg besvare med en kvalitativ analyse af 

mine primære data i form af fem semistrukturerede interviews med unge muslimske 

kvinder, der går med tørklæde. Resultaterne af analysen vil jeg diskutere med inddragelse 

af teori om subjektsdannelse, samt anden empiri, hvor jeg finder, at det kan bidrage med 
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væsentlige perspektiver. Der gives en kort præsentation af informanterne til slut i dette 

kapitel. Jeg dog først forklare, hvorfor jeg har valgt at gøre brug af den kvalitative 

undersøgelsesmetode frem for den kvantitative. 

 

2.2.1 Den kvantitative metode vs. den kvalitative metode 

Der er foretaget mange undersøgelser af etniske minoriteter og danskernes holdning til 

disse med metoder, der kendes fra vælgeradfærdsforskningen, som baserer sig på 

kvantitative data. Denne behavioristiske metode beskæftiger sig med det direkte 

observérbare. Her bruges optællinger og registreringer til at fortælle, hvor mange 

muslimer, der bor i landet  og lignende (Kvale & Brinkmann 2010: 288). Hvis man, som 

jeg, er mere interesseret i at afdække de meningssammenhænge som individer og deres 

valg og handlinger indgår i, og desuden vil undersøge disse i den konkrete sociale 

kontekst, så kan optællinger ikke bruges til så meget. I dette tilfælde vil den kvalitative 

metode være mere relevant, hvor man lytter til aktørerne, der lever i disse sammenhænge 

(Søndergaard 1996:11-12). 

 

I de sociale videnskaber udgør de kvalitative metoder en bred vifte af måder, hvorpå man 

kan indsamle data, men helt overordnet gælder det dog for dem alle, at de ikke fokuserer 

på mængde, men på den betydning, der kan uddrages af den data, man har indsamlet. 

Man er her interesseret i at forstå subjektet frem for at måle det og jo mere komplekst et 

emne er; jo mere skjulte respondenternes motiver er, desto mere relevant er den 

kvalitative metode (Rasmussen et al. 2006:93). 

 

Dette speciales problemfelt har netop fokus på respondenternes oplevelser og handlinger 

i forhold til den offentlige diskurs, hvorfor det er helt oplagt - med ovenstående in mente 

- at gøre brug af den kvalitative metode i form af interviews til afdækning af dette. Den 

kvalitative metode er dog relativt tidskrævende, da man som oftest udfører 

individualiserede interviews med enten enkeltpersoner eller grupper, men da målet med 

denne metode ikke er at generalisere over en hel befolkningsgruppe, vil det som oftest 

også være nok med relativt få respondenter (Rasmussen et.al. 2006:94).  
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Der findes ingen faste regler for, hvor mange respondenter man skal interviewe, eftersom 

det netop er karakteristisk for den kvalitative metode – som nævnt – at den ikke har til 

formål at generalisere. Kvale & Brinkmann fremfører, at antallet af interviews i 

almindelige interviewundersøgelser typisk er ml. 5-25 (2010:134). Jeg har i nærværende 

speciale interviewet fem kvinder, der kommer fra forskellige byer, har forskellige etniske 

baggrunde og alle bærer tørklæde. Ingen af de fem er konvertitter, da jeg mener, at dette 

ville kræve en anden diskussion og et andet perspektiv. Da mit respondentantal er i den 

lave ende af det almindelige har jeg valgt at inddrage en hollandsk undersøgelse, der blev 

gennemført i 2006, hvor 30 tørklædebærende hollandske studenter med tyrkisk baggrund 

blev interviewet om deres brug af tørklædet (Lorasdagi: 2009). Jeg forventer på den måde 

at kunne trække nogle generelle temaer ud som interviewundersøgelserne har til fælles. 

 

2.2.2 Semistrukturerede interviews 

For at få informanterne til at dele deres oplevelser og deres refleksioner omkring deres 

brug af tørklædet har jeg taget udgangspunkt i Steinar Kvale og Svend Brinkmanns 

(2010) semistrukturerede livsverdensinterview, der defineres som: 

”et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden 

med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener.” (19). 

 

Det er en form for professionel samtale, der har til formål at skabe viden – i dette tilfælde 

om de tørklædebærende kvinders forståelse og brug af tørklædet. Denne 

vidensproduktion konstrueres i et samspil mellem intervieweren og den interviewede og 

der er således ikke tale om, at man betragter interviewpersonens viden som noget man 

skal grave frem uden at besmitte det med egne holdninger (Ibid.:18,66). Kvale og 

Brinkmann bruger til illustration af denne forskel, metaforen ”den rejsende” modsat 

intervieweren som ”minearbejder”. Hvor sidstnævnte tilgang ser viden som givet, 

betragter ”den rejsende” produktionen af viden i tæt sammenhæng med analysen (Ibid.: 

66-67). Intervieweren og den interviewede er således fælles skabere af viden gennem 

spørgsmålene og svarene i interviewsituationen. 
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2.2.3 Forholdet mellem interviewer og informant 

Det ville være en illusion at se interviewet som en samtale mellem ligestillede parter.  

Forhold som alder, uddannelse og etnicitet kan spille ind i og skabe et hierarki, hvori jeg 

står øverst og der er dermed tale om et asymmetrisk magtforhold. For at imødegå dette, 

har jeg forsøgt at stille så åbne og forståelige spørgsmål som muligt og undgå akademiske 

eller svære sætningskonstruktioner (Ibid.;51).  

 

Selve interviewsituationen lægger da også op til at, der er en part, der styrer, nemlig mig 

som interviewer eftersom det er mig, der definerer og kontrollerer situationen og følger 

op med uddybende og eventuelt kritiske spørgsmål. Dette understreger, at der ikke er tale 

om en hverdagssamtale, da intervieweren eksempelvis ikke bidrager med sin holdning til 

det samtalte (Ibid.:19-20). På den anden side mener jeg, at det er problematisk at være 

meget upersonlig, når man samtidigt nærer et ønske om at skabe en situation, hvor 

informanterne føler sig trygge til at dele deres inderste tanker med intervieweren. Jeg 

indledte derfor altid interviewene med at fortælle lidt om mig selv og, hvor jeg kommer 

fra. Dette bakkes op af Richard Sennett, der skriver, at intervieweren: ”er nødt til at give 

lidt af sig selv for at fortjene et åbent svar.” (Sennett 2004 i Kvale & Brinkmann 

2010:33). Jeg vil dog understrege, at jeg ikke gav mig ud for at være informanternes ven 

eller undlod at stille de kritiske og uddybende spørgsmål som et forskningsinterview 

påkræver.  

 

2.2.4 Forberedelse og gennemførelse af interviewene 

Det semistrukturerede interview karakteriseres ved sin åbenhed. Inden udarbejdelsen af 

min interviewguide havde jeg derfor erhvervet mig viden om muslimske kvinders brug af 

tørklædet og de forskellige problematikker, der er knyttet til den offentlige debat om 

dette, både på nationalt og europæisk plan. Jeg læste andres forskning på området og 

foretog søgninger på avisartikler med mere. Jeg havde desuden en klar fornemmelse af, 

hvad formålet med specialet skulle være og med hvilke teoretiske og metodiske redskaber 

jeg skulle nå dertil (Kvale & Brinkmann 2010: 32).  
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2.2.5 Interviewguide 

Jeg har udarbejdet en interviewguide, hvori jeg fokuserer på bestemte hovedtemaer med 

tilhørende underspørgsmål. Jeg har bestræbt mig på at stille åbne spørgsmål med 

opfordring til, at interviewpersonen beskriver en situation, for derefter at følge op med 

uddybende og afklarende spørgsmål. Jeg har dog også mere lukkede spørgsmål til 

specifikke demografiske data (Kvale & Brinkmann 2010:43,49). Spørgsmålene er 

formuleret på en sådan måde, at der er hovedvægt på beskrivelse af specifikke situationer 

og i mindre grad generelle meninger, ligesom det kvalitative interview lægger op til 

(Ibid.: 48). Jeg var generelt meget opmærksom på at lade informanternes oplevelser styre 

interviewet for i så høj grad som muligt at få dem til at tale frit om deres situation. Jeg 

oplevede flere gange helt uventede svar fra mine informanter og nye drejninger af 

samtalen som en følge af denne måde at stille spørgsmål på. Et eksempel er interviewet 

med Mariam. Hun drejer flere gange samtalen hen på, hvordan hun føler sig dømt og 

vurderet af andre muslimer og fortæller, at dette ofte har mere betydning for hendes 

tøjvalg end Koranens forskrifter. Dette aspekt har jeg ikke haft med i mine overvejelser 

inden interviewet, så i kraft af åbenheden har jeg opnået et rigere og mere retvisende 

indblik i informanternes hverdag og betydningsdannelser. 

 

Temaerne for interviewguiden [bilag 1] er som følger: 

 
- Demografiske data 
 
- Udseende/ påklædning 

 
- Tørklædet – valget 

 
- Tørklædet – hverdag 

 
- Religion og religiøs praksis i hverdagen 
 
- Den offentlige debat 

 
- Forbilleder 
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Jeg optog interviewene med diktafon og transskriberede dem herefter i deres fulde 

længde, da dette har givet mig et godt redskab til at danne mig overblik over materialet 

med henblik på den efterfølgende analyse.  

 

For at et interview kan kalde sig dybdegående skal det som minimum være af en vis 

varighed. Rasmussen et.al. angiver en halv time til at være minimum og to timer som 

maksimum (2006:99-100). Interviewene, der blev lavet i forbindelse med dette speciale 

varede en til to timer hver. 

 

2.2.6 Meningskondensering 

Jeg har behandlet den del af empirien, der består af interviews ud fra en 

meningskondensering inspireret af Kvale & Brinkmanns definition (2010:227-230). Dette 

redskab er nyttigt, når man har med komplekse interviewtekster at gøre, da det giver en 

mulighed for at beskæftige sig systematisk med data, som er udtrykt i almindeligt sprog, 

således som informanternes udsagn kan siges at være. For at kunne foretage en 

meningskondensering har jeg først gennemlæst alt det transskriberede flere gange for på 

den måde at danne mig et helhedsindtryk. Herefter har jeg opdelt interviewene i naturlige 

’meningsenheder’ ud fra det informanterne har udtrykt i interviewene, samt de emner jeg 

har formuleret i interviewguiden. Jeg har så opdelt meningsenhederne i centrale temaer 

som jeg har formuleret. Temaerne bestemmes således fortrinsvist af informanternes 

udsagn, men ud fra, hvordan jeg forstår dem, eftersom det er mig, der formulerer 

temaerne. Endelig har jeg taget de temaer ud, der har relevans for dette speciales 

problemstilling og analyseret disse gennem min valgte teori.  

 

2.2.7 Udvælgelse af informanter 

Informanternes alder var væsentlig, da jeg på den ene side ikke ønskede, at de skulle 

være alt for unge og således ikke i stand til at reflektere over deres valg og på den anden 

side heller ikke alt for gamle, så oplevelserne omkring valget lå for langt væk i 

erindringen til rigtigt at kunne kaldes frem. Garbi Schmidt, der har foretaget en række 

undersøgelser af muslimer i Danmark har beskrevet de sene teenageår som tiden, hvor 

mange tager stilling til, hvem de er og, hvor det individuelle valg med eller mod familien 
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er centralt (Schmidt 2007:24). Lorasdagi og Göle fremhæver gymnasiet og universitetet 

som et vigtigt tidspunkt for selvdefinering (Lorasdagi 2009:456; Göle & Ammann 2006: 

26). Jeg valgte derfor, at mine informanter skulle være omkring 19 år. Dette er i 

slutningen af teenageårene og ligger mellem gymnasium og universitet. 

Herudover valgte jeg, at informanter skulle bo i forskellige byer. Jeg ved ikke, om der er 

særlige lokale måder at bruge tørklædet på, men for at sikre mig imod dette valgte jeg, at 

de ikke alle skulle komme fra samme bydel. Dog med en vis geografisk begrænsning. De 

fleste er således fra København og omegn, mens en bor og blev interviewet i Odense. 

De fleste af mine interviews blev gennemført i foråret 2011. Jeg valgte at lade 

interviewene foregå i så neutrale omgivelser som muligt på henholdsvist lokale 

biblioteker og i et medborgerhus for, at omgivelserne ikke skulle have indflydelse på 

informanternes udsagn.  

 

2.2.8 Kort præsentation af informanterne 

Jeg har i dette skema gengivet nogle enkle data om informanterne således, at jeg - med 

mindre det vurderes som relevant - ikke behøver at gentage det i analysen. For at etablere 

fortrolighed og til beskyttelse af informanternes privatliv har jeg efter aftale med 

informanterne, valgt at ændre deres navne. 

 
Navn Alder Født (land)/ nuv. by Forældres etnicitet Alder, da hun 

tog tørklæde på 

Selma 22 år Danmark/ Smørum Mor/ Far: Tyrkiet 16-17 år 

Hannah 22 år Danmark/ København S Mor: Danmark  

Far: Tunesien.  

13 år 

Safiya 18 år Tyskland/ Odense Mor: Libanon 

Far: Palæstina 

11 år 

Mariam 20 år Danmark/ Ballerup Mor: Danmark 

Far: Tunesien 

19 år 

Shahed 21 år Marokko/ København NV Mor/ Far: Marokko 10 år 
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2.3 Tredje del 

I min tredje del vil jeg analysere effekten af de unge muslimske kvinders brug af 

tørklædet. Til denne del vil jeg inddrage primære data i form af artikler fra sidste halvdel 

af 00’erne til illustration af, hvilken effekt de muslimske minoritetskvinders brug af 

tørklædet i dag har haft – om nogen - på den offentlige diskurs.  

 

2.3.1 Asmaa Abdol-Hamid 

Der er skrevet meget om det muslimske hovedtørklæde, så for at afgrænse min søgning, 

har jeg valgt at tage udgangspunkt i artikler om Asmaa Abdol-Hamid, da hun vel nok kan 

betegnes som den mest eksponerede tørklædebærende muslimske kvinde i Danmark. 

Som Wikipedia skriver om hende: ”(...) hun blev kendt for at bære tørklæde og ikke at 

ville give hånd til mænd, hvilket skabte debat.”1  

 

Herudover har jeg også valgt Abdol-Hamid, da jeg mener, at hun kan betegnes som en 

rollemodel for den yngre generation af tørklædebærende kvinder. Dette bekræftes af de 

kvinder, jeg har interviewet til specialet, da flere af dem fremhævede hende som et 

forbillede for dem:  

”Hun slår igennem og er lidt banebrydende i Danmark som muslimsk kvinde, så hende 

tager jeg i hvert fald hatten af for. Jeg synes, jeg synes hun er ret sej. (...) Hvis jeg var 

lige så stærk som hende, sådan som jeg ville ønske jeg var, så ville jeg være godt 

tilfreds” (Mariam). 

 

”På et tidspunkt havde jeg Asmaa [som forbillede], fordi jeg synes, det var så fedt, hun 

kunne komme op og sige det, hun mente uden at være bange for noget som helst.” 

(Safiya). 

 
                                                 
1 Asmaa Abdol Hamid blev i 2006 ansat på DR2 som studievært i udsendelsesrækken Adam og Asmaa, 

hvor hun med journalist Adam Holm havde et talkshow om islam og den vestlige verden. Der opstod en 

heftig debat i medierne omkring de signaler nogle mente det sendte, at DR lod en tørklædebærende kvinde 

være studievært. Året efter var Abdol-Hamid igen i mediernes søgelys, da hun stillede op til 

folketingsvalget som kandidat for Enhedslisten.  
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2.3.2 Tekstkorpus 

I den sidste Infomedia-søgning jeg foretog på Asmaa Abdol-Hamids navn i perioden 1. 

februar 2006 til 26. juli 2011, var der 8.556 hits. Det er især hendes job som studievært 

og kandidaturet til Folketinget, der har sat gang i skrivningen om Abdol-Hamids person. 

For at lave en begrænsning i mit tekstkorpus har jeg valgt at tage udgangspunkt i hendes 

opstilling til Folketinget i 2007. Hun bekendtgjorde sit kandidatur den 10. april 2007 og 

alene i denne måned er der over 1000 hits på hendes navn på Infomedia.  

 

I min gennemgang af disse artikler har jeg fundet perioden 10. til 24. april særlig 

interessant. Artiklerne med Abdol-Hamids navn har i perioden efter denne dato primært 

fokus på Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidts 

optræden på Bakken, hvor nogen hævder at have set ham heile. Dette affødte mange 

artikler. Grunden til, at Abdol-Hamids navn optræder i disse artikler er, at Messerschmidt 

udtalte sig i forbindelse med hendes kandidatur, hvor han fremførte, at muslimske lande 

er taberlande og, at muslimer er tabere. Dette nævnes i artiklerne i en bibemærkning, 

hvorfor jeg ikke finder dem relevante for dette speciale. Derudover vil jeg også begrunde 

fokuset på denne periode med, at det er de tidligste påvirkninger, der har størst betydning 

for meningsdannelsen i relation til et emne eller en begivenhed. De første påvirkninger 

man udsættes for som læser, vil efterfølgende indgå i den forforståelse, som man vil 

aktivere i modtagelsen af nye informationer vedrørende samme tema eller begivenhed 

(Entman 2004:7,171-72, Gamson & Modigliani 1989:32-35). Jeg tager derfor 

udgangspunkt i et artikelkorpus fra de første 14 dage efter, at Asmaa Abdol-Hamid har 

meddelt, at hun ønsker at stille op til Folketinget.  

 

Jeg har gennemgået de i alt 532 hits på Infomedia for denne periode. Jeg har dog valgt 

ikke at læse alle de læser- og debatindlæg, der har været i perioden og blot gengivet 

omfanget, da jeg har vurderet, at politikernes udtalelser og journalisterne fremstilling af 

Abdol-Hamid er mere relevante for denne opgave og den offentlige diskurs. Dog med 

undtagelse af et læserbrev fra et medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, da det har 

været bragt i flere landsdækkende aviser og desuden er blevet videreformidlet af Ritzaus 

Bureau.  
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Jeg vil i selve min analyse have en mere kvalitativ tilgang til materialet og derfor kun 

underkaste to udvalgte artikler en grundigere analyse, som jeg vurderer for repræsentative 

for perioden: Den første artikel, der er skrevet om hendes kandidatur og ovennævnte 

læserbrev. Jeg vil dog også lave en mere overordnet gennemgang af den offentlige debat 

om Asmaa Abdol-Hamid og hendes tørklæde. Til dette sidstnævnte har jeg fundet to 

begivenheder særligt relevante som illustration for den/ de effekter Abdol-Hamids 

retoriske agency har haft i form af tørklædet: 

 

• Medlemmer af Dansk Folkepartis udtalelser. 

• Helle Thorning Schmidts udtalelser. 

 

Især førstnævnte begivenhed har ført mange reaktioner med sig - effekter, der dermed 

også kan betragtes som et resultat af Asmaa Abdol-Hamids retoriske agency, hvilket jeg 

kommer ind på i selve analysen. Jeg vil ikke inddrage hele artikler i den overordnede 

gennemgang, men udvælge uddrag af artikler som jeg finder relevante for emnet og 

analysen. 

 

Asmaa Abdol-Hamid repræsenterer så at sige de tørklædebærende kvinder. I min analyse 

af de udvalgte artikler vil jeg undersøge, hvordan Abdol-Hamid positioneres i den 

offentlige debat med redskaber fra diskursanalyse og dermed komme frem til effekten på 

hendes performance. Denne effekt kan derefter opskrives til kategorien muslimske 

kvinder i Danmark.  
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3 DISKURSIV ANALYSESTRATEGI 

Betydningen	  af	  ordet	  diskurs	  er	  ifølge	  de	  danske	  forfattere	  Jørgensen	  og	  Phillips	  

blevet	  mudret,	  da	  det	  ofte	  bliver	  brugt	  ret	  lemfældigt.	  Dog	  er	  der	  tendens	  til,	  at	  

diskurs	  dækker	  over,	  at	  sproget	  er	  struktureret	  i	  forskellige	  mønstre,	  som	  vi	  følger,	  

når	  vi	  ytrer	  os	  i	  forskellige	  sociale	  rum.	  Vi	  kan	  således	  trække	  på	  forskellige	  

diskurser	  alt	  efter,	  hvilke	  sammenhænge	  vi	  befinder	  os	  i.	  Analysen	  af	  disse	  mønstre,	  

kalder	  man	  diskursanalyse.	  Dette	  er	  en	  meget	  overordnet	  måde	  at	  tale	  om	  diskurs	  

på.	  Dog	  mener	  Jørgensen	  og	  Phillips,	  at	  man	  kan	  lave	  en	  foreløbig	  definition	  af	  en	  

diskurs,	  der	  lyder:	  ”(…)	  en	  bestemt	  måde	  at	  tale	  om	  og	  forstå	  verden	  (eller	  et	  udsnit	  af	  

verden)	  på.”	  (2005:9).	  Hvis	  man	  vil	  have	  mere	  håndgribelige	  forklaringer	  på,	  hvad	  

diskurs	  er,	  må	  man	  søge	  hjælp	  hos	  de	  forskellige	  teoretikere,	  der	  har	  beskæftiget	  sig	  

med	  emnet.	  

 

Det var med Michel Foucault, at diskursanalysen for alvor slog igennem (Jørgensen & 

Phillips 2005:21; Andersen 1999:28). Foucault tager udgangspunkt i den 

socialkonstruktionistiske præmis om, at viden ikke bare er en afspejling af virkeligheden, 

men derimod en diskursiv konstruktion. Med andre ord findes der ikke nogen sandhed 

uden en konstruktion – sandheden skabes diskursivt. Foucaults grundlæggende interesse 

er at sætte spørgsmålstegn ved diskursive selvfølgeligheder. Enhver tale er ifølge 

Foucault en tale i en bestemt diskurs, og han problematiserer derved den individuelle 

vilje og fornuft (Jørgensen & Phillips 2005:21; Andersen 1999:31).  

 

Herudover ønsker Foucault også at vise, at der til enhver diskurs er knyttet bestemte 

eksklusionsprocedurer. Disse procedurer er i stand til at producere afvigere og stemple 

grupper af mennesker som syge, unormale eller ufornuftige og samtidigt tildele andre 

grupper legitimitet til forskellige former for behandling af disse afvigere (Andersen 

1999:32). En af disse eksklusionsprocedurer er ifølge den postkoloniale teoretiker 

Edward Said, Othering som er inspireret af Foucaults diskursanalytiske tilgang. 
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3.1 Othering 

Othering-begrebet er blandt andet beskrevet af postkoloniale teoretikere, og især Edward 

Saids værk Orientalism fra 1978 har gjort sig bemærket i denne forbindelse. Said er 

ligesom Butler stærkt inspireret af Foucaults diskursteori og hans idéer om magt og 

viden. Edward Said problematiserer i Orientalism, Vestens forestillinger om og 

fremstillinger af Islam og han kommer ind på temaer som repræsentation og stereotyper, 

samt den hegemoniske position som Vesten indtager ved at skabe et Os overfor et Dem: 

De andre ikke-europæere (Said 1995:7).  

 

Othering er en magtfuld eksklusionsstrategi, der kan bruges af den dominerende majoritet 

til at fremstille sig selv som normal og rationel (Riggins 1997:2). I moderne sociale 

videnskaber refererer den eksterne eller sociale Anden således til alle folk, som Selvet 

opfatter som lidt eller radikalt anderledes (Ibid.:3). Der er forskellige måder at udøve 

othering, hvilket jeg kommer ind på i selve analysen, men det er relevant at tilføje, at 

othering både kan artikuleres af den dominerende majoritet og af minoriteten. Det er dog 

som oftest førstnævnte, der har den største effekt og sociale påvirkning og det er også 

denne jeg vil fokusere på. Jeg vil først og fremmest bruge den i min analyse af 

majoritetens syn på minoriteten artikuleret gennem medierne i form af artikler og den 

deraf følgende positionering af minoriteten: De tørklædebærende muslimske kvinder. 

 

Jeg vil i min analyse tage udgangspunkt i den diskursanalytiske tilgang, som giver mig 

mulighed for at undersøge, hvordan de tørklædebærende kvinder indtager eller indtages 

af bestemte positioner i deres relationer til andre mennesker. Igennem denne 

positionering skaber de betydning og får identitet i overensstemmelse med diskurser eller 

betydningskæder, der er virknings- og magtfulde - ikke kun i den aktuelle sociale 

kontekst, men også i den bredere samfundsmæssige og historiske kontekst. Et eksempel 

på dette kunne være, når børn driller hinanden med de ting, der lige skiller sig ud eller er 

anderledes ved den andens udseende. En bliver drillet med sine briller og en anden med 

sin hudfarve. To umiddelbart uskyldige drillerier, der dog alligevel er helt forskellige. 

Der er således ingen magtfulde kræfter i samfundet omkring børnene, som holder 

diskriminerende diskurser om folk med briller i live. Der er ingen generaliserende 
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udtalelser i medierne om den skade folk med briller forvolder i samfundet. Når man 

derimod påtaler et menneskes ikke-hvide hudfarve, har man mulighed for at trække på et 

betydeligt antal negative diskurser, herunder mistænkeliggørelsesdiskurs, der aktivt 

reproduceres af en række indflydelsesrige dele af samfundet. Når man påtaler denne form 

for forskel, taler man altså ind i en bredt anerkendt fortælling om ”dem med en anden 

hudfarve”, hvor disse har en klart aftegnet position og en særlig rolle at spille (Elg 

2005:10). Diskurserne, der har vægt i dette samfund har således betydning for, hvilke 

positioner de individer diskurserne omhandler, indtager og inddragelse af diskursanalysen 

kan være et nyttigt redskab til at opspore disse.  

 

3.2 Tekstnære analyseværktøjer 

Jeg er i min tilgang til diskursanalysen også inspireret af Norman Faircloughs kritiske 

diskursteori, der ifølge ham selv har til mål at knytte lingvistisk diskurs- og tekstanalyse 

med bredere social teori (Fairclough 1992: 62). Fairclough er som flere andre 

diskursteoretikere også inspireret af Foucault, og hans udgangspunkt er ligeså, at den 

måde vi taler på, ikke er neutral (Jørgensen & Phillips 2005:9). For at identificere 

diskurser er det mest nærliggende ifølge Fairclough at se på ordvalg og sprogbrug, da 

netop disse er udtryk for de forskellige verdensanskuelser, diskursen repræsenterer 

(Fairclough, 2003:129). Selvom jeg er inspireret af Faircloughs tanker vedrørende 

relationen mellem lingvistik og samfundsteori, vil jeg dog ikke anvende hans analytiske 

fremgangsmåde slavisk, men eksempelvis gøre brug af de mere tekstnære 

analyseværktøjer fra Faircloughs kritiske diskursanalyse. Her tænker jeg især på begreber 

som framing, stemmer og modalitet.  

 

3.2.1 Modalitet, stemmer og framing 

Modalitet henviser til graden af forfatterens tilslutning til tekstens udsagn og derigennem, 

hvordan aktører i teksten ud fra stemmehierarkisering tildeles forskellige grader af 

autoritet i teksten ved, at nogle anbringes i forgrunden, mens andre marginaliseres 

(Fairclough 1995:81). Dette kan jeg bruge til at undersøge, hvordan de enkelte stemmer i 

artiklen placeres i forhold til fænomenet og den journalistiske vinkling. Netop vinklingen 

er i fokus, når man undersøger framing i en artikel. Framing betyder ’indramning’, men i 
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dansk forskningstradition bruges det engelske ord som begreb for den aktivitet, hvor en 

sag fremføres i tale, tekst, billeder eller anden kommunikation; inden for en bestemt 

fortolkningsramme eller med en bestemt vinkling. Sidstnævnte er det journalistiske 

udtryk, som dækker over nogenlunde det samme (Lund 2004; Kristensen 2004:29). 

Analyse af framing henleder derfor opmærksomheden på, hvordan omgivende træk i den 

rapporterede diskurs kan have indflydelse på måden, den fremstillede diskurs fortolkes. 

Framing kan derfor også være manipulatorisk (Fairclough 1995: 83). Et eksempel er 

følgende: ”Jeg gjorde det ikke”, påstod Anders Andersen. Med ordet påstod forstår 

læseren, at det er en påstand, og hans udsagn har derfor ikke stor troværdighed. Hvis 

journalisten i stedet vælger at skrive forsikrede Anders Andersen, så øges Andersens 

troværdighed. Mere bredt forstået er framing den aktivitet, der foregår, når aktører eller 

grupper af aktører fremfører en tolkning af en sag i overensstemmelse med en bestemt 

frame ved at udvælge og fremhæve visse aspekter af problematikken (Entman 2004:26). 

 

Min afhandling vil i sin analyse - som nævnt i foregående kapitel - være tre-delt og da 

min overordnede teoretiske tilgang er baseret på Judith Butler, hvilket jeg begrunder i 

specialets teoriafsnit, vil jeg tage udgangspunkt i begreber fra hendes litteratur i analysen, 

men med den diskursanalytiske tilgang som ramme.  
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4 TEORI 

I dette speciale vil jeg bruge optikker inspireret af poststrukturalisme, 

socialkonstruktionisme og diskursanalyse til undersøgelse af mit problemfelt.  

 

Især er køns- eller queerteoretikeren Judith Butler (f.1956) helt central for mit speciale. 

Judith Butler har særligt beskæftiget sig med køn, kønnets konstruktion og handlemåder 

inden for dette, hvilket jeg mener kan overføres på konstruktionen af den undertrykte 

tørklædebærende minoritetskvinde, hvorfor jeg finder, at Butlers teoriapparat er relevant 

til undersøgelse af dette speciales problemstilling. Jeg vil i det følgende præsentere de af 

Butlers teoretiske begreber, som jeg gør brug af i mit speciale, samt redegøre for hendes 

videnskabsteoretiske baggrund. Jeg vil ikke komme med en udtømmende redegørelse for 

Butlers arbejde, da jeg arbejder problemorienteret og derfor kun har medtaget de 

begreber, jeg vurderer er relevante i forhold til dette speciales problemstilling.  

 

Først vil jeg dog gøre rede for det socialkonstruktionistiske perspektiv, der sammen med  

poststrukturalismen er en del af en bevægelse, der har gjort op med den positivistiske 

tilgang til det frie rationelle subjekt (Jørgensen & Phillips 2005:15).  

 

4.1 Socialkonstruktionismen 

Konstruktionstænkningen, der også går under navnet socialkonstruktionisme2 er en 

fællesbetegnelse for en række nyere teorier om kultur og samfund, men 

nøglepræmisserne har rødder i blandt andet fransk poststrukturalistisk teori, der gjorde op 

med totaliserende, universaliserende teorier som marxisme og psykoanalyse (Jørgensen 

& Phillips 2005:13,15). Det socialkonstruktionistiske perspektiv anvendes ofte i 

undersøgelser, hvis formål minder om det, der ligger til grund for dette speciale - nemlig 

at ændre opfattelsen af noget, der anses for at være en sandhed. Det 

socialkonstruktionistiske perspektiv betragtes som et opgør med essentialisme, da 

essenser ikke er foranderlige, hvilket eksempelvis er grundlaget for positivismens tro på, 

                                                 
2 Jeg bruger betegnelsen socialkonstruktionisme i dette speciale frem for socialkonstruktivisme, for ikke at 
få positionen forvekslet med Piagets konstruktivistiske teori (Burr I: Jørgensen&Phillips 2005:13). 
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at man kan afdække verden og dennes iboendes sandhed (Søndergaard 1996:15; Fibiger 

et al. 2003:385). 

 

Socialkonstruktionisme søger - i modsætning til essentialisme - at stille nogle redskaber 

til rådighed, der kan dekonstruere praksis og af-naturalisere denne. Dermed bliver de 

praksisser, der i øjeblikket er dominerende og ofte synes naturgivne udfordret og måske 

ligefrem forandrede. Indenfor socialkonstruktionisme understreges det, at betydninger 

dannes i interaktioner mellem mennesker, hvilket vil sige, at betydningerne dannes i et 

samspil mellem en konkret konstellation af mennesker, der i praksis er foranderlig og 

dermed kan det siges, at betydningsdannelsen er situationsbestemt (Elg 2005: 35). 

 

Jaques Derridas essay De la grammatologie fra 1967 er med til at introducere den 

dekonstruktionistiske metode, der er en central inspirationskilde for 

socialkonstruktionisme i almindelighed og for Butlers teori i særdeleshed. Heri skriver 

Derrida, at der ikke er noget udenfor teksten, da det i princippet ikke er muligt at adskille 

tegn fra mening (signifiant fra signifié). Dekonstruktionen er et opgør med tanken om, at 

tekster er gennemsigtige vinduer til verden og, at de lader os se verden udenfor-teksten, 

såsom en ”herlig og mangfoldig verden”. Dekonstruktionen skal dog ikke ses som en 

doktrin om, at der ikke er et udenfor-teksten, men derimod som et forsøg på at undslippe 

teksten, for på den måde at komme på ydersiden af teksten – på ydersiden af hele den 

vestlige måde at tænke og skrive på og det er netop dette overskridende element, der gør 

dekonstruktionen til en form for poststrukturalisme, der som nævnt hævder, at ingen 

betydningsdannelser er naturligt givne, fordi de altid indebærer forskelssættelser, der er 

konstruerede (Fibiger et al. 2003: 243-247). 

 

4.2 Judith Butlers videnskabsteoretiske placering 

Butler er en central figur indenfor feministisk teori og regnes for at være en af de sidste 

15-20 års mest indflydelsesrige poststrukturalistiske, feministiske tænkere (Søndergaard 

2007:25; Mahmood 2005:17). Butler vil ikke selv sige, at hun befinder sig et bestemt 

teoretisk sted (Midttun 2008: 97-98). Der kan dog alligevel spores en vis tendens i hendes 

forfatterskab, der gør, at man overordnet kan betegne hendes teori som 
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socialkonstruktionistisk, da hendes teorier og tanker har afsæt i den poststrukturalistiske 

tradition med Jacques Derrida (1930-04) og dennes dekonstruktion (Elg 2005:33). 

 

Butler er vel nok mest kendt for sin introduktion af et nyt kønsbegreb: Queer, der 

problematiserer den heteronormative definition af kvinder og mænd. Hendes 

queermetodologi gav genklang langt ud over de traditionelle akademiske rum for 

kønsforskning og har således også vundet indpas i de humanistiske, 

samfundsvidenskabelige og filosofiske studier (Søndergaard 2007:9-10,15). 

 

Judith Butler er bl.a. inspireret af Michel Foucaults tanker omkring magt og subjekt. 

Magten kan ifølge Foucault ikke reduceres til noget, der tilhører og udøves af en person 

over en anden med en eneste intention. Magten er derimod til stede i en uendelig række 

af relationer, der gennemsyrer livet og den er skabende af nye objekter, behov, relationer 

og diskurser. Det vil altså sige, at magten ikke udelukkende er undertrykkende, men også 

skabende eksempelvis af diskurser, der så igen skaber magt over subjekterne, og på den 

måde skaber subjektivitet. Dette kalder Foucault subjektivitetens paradoks, da det er 

gennem de selv samme processer og betingelser, som sikrer et subjekts underkastelse, at 

subjektet opnår en selvbevidst identitet og bliver en agent eller aktør (Foucault 1980,1983 

i: Mahmood 2005:17). Denne tilgang til magt og subjektivitet er anvendelig i dette 

speciale, hvori jeg undersøger den subjektivering, der sker af de tørklædebærende 

kvinder – både den, der skabes af diskurserne, men også de handlingsmuligheder, der 

skabes og muliggøres af denne subjektivering. 

I det følgende redegøres der for de begreber jeg har udvalgt til brug for undersøgelse af 

specialets problemformulering. Det er ikke kun Butlers begreber og brug af samme, jeg 

behandler, men som nævnt er det fortrinsvist hende, jeg beskæftiger mig med. 

 

4.3 Interpellation 

Interpellation kan ifølge den australske postkoloniale teoretiker Helen Verran forstås 

som:  

”(...) a form of hailing (...) or greeting that “drives”.(...) Interpellation (...) is as much 

involved with the production of “objects” as “subjects”, in that both are seen equally as 
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outcomes or effects of myriad enacted associations’ (Verran 2001:101).  

 

Interpellation ser dermed på, hvordan mennesker kaldes frem - eller genkendes - som 

subjekter eller objekter.  

 

Interpellationsbegrebet blev introduceret af Louis Althusser, der i sin tilgang knytter 

subjekt og ideologi tæt til hinanden. Ideologien er ifølge Althusser et 

repræsentationssystem, som skjuler vores sande forhold til hinanden i form af imaginære 

relationer. Denne ideologi, som forvrænger eller styrer vores relationer til hinanden og 

den sociale formation, fungerer ifølge Althusser gennem undertrykkende statsapparater, 

(herunder politiet) og de ideologiske statsapparater (herunder massemedierne). 

Interpellation betegner så den proces, hvorved individet gøres til et ideologisk subjekt 

gennem sproget, der konstruerer individets sociale position. Ifølge Althusser accepterer 

individet altid denne subjektsposition uden mulighed for modstand. Et eksempel som 

Althusser kommer med er, når politiet henvender sig til en person på gaden med et: 

”Hov, du dér!”. Denne prajning af personen er interpellationen og det interpellerede 

individ, vil i det øjeblik hun vender sig om blive et subjekt (Jørgensen & Phillips 

2005:24-25). 

 

Butler tager udgangspunkt i Althussers definition af interpellation, men modsat Althusser 

mener Butler ikke, at subjektet er nødsaget til at reagere på interpelleringen ved 

adlydende at vende sig om og reagere på lovens henvendelse for at blive konstitueret som 

subjekt. Den interpellerende ytrings suveræne magt til at bringe dét den navngiver til 

eksistens, tages ikke for givet i Butlers reviderede version af interpellation. Individet 

behøver ikke at adlyde, og der er dermed givet plads til modstand (Salih 2004:212-213). 

 

Den sociale interpellation som Butler tager udgangspunkt i kan eksemplificeres med dét 

at blive kaldt for pige. Fra tilværelsens absolutte begyndelse bliver pigen pigeliggjort 

over tid, da det at blive anråbt eller tiltalt af en social interpellation ifølge Butler er at 

blive diskursivt og socialt konstitueret på én og samme tid. Denne proces for 

pigeliggørelse er baseret på opfattede og pålagte forskelle mellem mænd og kvinder, der 
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ikke kan betegnes som ”naturlige” (Butler 1997:1-14; Søndergaard2007:167-168).  

 

Når et barn adresseres som pige, omdannes barnet således til et subjekt – en pige – som 

ikke blot betegnes ved sin biologi, men tillægges en masse andre sociale betydninger og 

installeres i en social orden, hvor piger har en særlig plads og som der er særlige 

forventninger til. Man kan også sige, at der sker en subjektivering af barnet som pige 

gennem interpelleringen. 

 

Denne tilgang til subjektets positionering, som sker ved tiltale, danner baggrund for min 

analyse af den danske offentlige diskurs´ positionering af tørklædebærende kvinder. 

 

4.4 Performativitet 

Ifølge Judith Butler fastlåses subjektet som nævnt ikke nødvendigvis af det navn, det 

bliver kaldt. Navnet kan være nedgørende og nedsættende, men det kan også give 

subjektet en anden mulighed, da man paradoksalt nok, fremfører Butler, ved at blive kaldt 

et navn også får en vis mulighed for en social eksistens, der går ud over de tidligere 

formål, der animerede tilnavnet:  

”Thus the injurious address may appear to fix or paralyze the one it hails, but it may also 

produce an unexpected and enabling response.” (Butler 1997:2). 

 

Denne respons er det performative. Judith Butler formulerer i sin teori for 

subjektsdannelse, performativitet som:  

”one of the influential rituals by which subjects are formed and reformulated” (1997: 

160).  

 

Performance-begrebet har bevæget sig ind i samfundsvidenskaberne, men stammer fra 

teater- og kunstverdenen skriver Inger Sjørslev, der sidestiller performativ med udførelse 

(2007:1). I denne forstand kan udførelsen af tørklædet være at betragte som det 

performative. Performativitet kan dermed også fungere ’mod-hegemonisk’ derved, at 

man gennem en ’forkert’ eller ’anderledes’ brug af det performative kan lykkes med at 

skabe autoritet (Butler 1997:160,163). Et nationalt eksempel kunne være Bøssernes 
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Befrielsesfront, der startede i 1971 (www.leksikon.dk). På den tid var bøsse et stærkt 

fornedrende skældsord, men gruppen tog den hadefulde ytring på sig, som deres navn 

antyder, og lavede blandt andet plakater med overskriften: Alle Mænd er Bøsser. Med 

denne og flere andre happenings kan man hævde, at de tømte skældsordet for dets 

fornedrende indhold, således at det i dag ikke er nær så belastet som tidligere.  

 

Det er dog vigtigt at forstå, at mennesket ikke - på trods af ovenstående eksempel - frit 

kan konstruere sig selv blot ved at identificere sig i en bestemt kontekst. Når subjektet 

alligevel er performativt, betyder det i Butlersk perspektiv flere ting. Camilla Elg (2005) 

peger på, at subjektet for det første må handle og ytre sig i overensstemmelse med det 

manuskript, som sproget og diskurserne udstikker. For det andet er subjektet 

reproduktivt, hvilket betyder, at det er bærer af sprog og diskurser, da disse kun findes i 

det omfang de bliver brugt. I de konkrete sociale samspil, hvor diskurserne bruges, er 

konteksten med til at give begrebet – subjektet - dets specifikke form, mens den 

specifikke brug igen farves og forstyrres af de specifikke andre betydningsdannelser, der 

spiller ind i situationen (Elg 2005: 36-37). Det er i disse komplekse samspil, hvor 

diskurserne genbetegnes, genbruges og fornys, at der er mulighed for handling og 

forandring. Med andre ord, kan man ikke bare vælge frit, hvilket subjekt eller ”jeg” man 

gerne vil være, da subjektet formes i et komplekst samspil mellem kontekst, diskurser og 

andre specifikke omstændigheder. Som Camilla Elg skriver:  

”Der er altså ikke (...) mulighed for bare at forlade en diskurs man ikke kan lide” 

(2005:37). 

 

Med Butlers teoriapparat vil jeg således belyse, hvordan tørklædet både kan ses som et 

redskab til at positionere de kvinder, der bærer det, men samtidigt som et instrument for 

kvinderne til selvrepræsentation med henblik på at forandre den offentlige diskurs’ 

opfattelse af selv samme kvinder. 

 

4.5 Retorisk Agency 

Der er bred enighed om, at agency omhandler evnen til at handle, men agency-begrebet 

har været kritiseret for dets link mellem (retorisk) handling og (social) forandring 
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(Geisler 2004:12). Denne kritik omtales som den postmoderne kritik og har været meget 

betydende for udviklingen af agency-begrebet, herunder fremkomsten af begrebet 

retorisk agency, der problematiserer idéen om, at subjektets aktivitet kan anses som styret 

af en intention (Geisler 2004:10). Begrebet findes i mange versioner. I dette speciale vil 

jeg fortrinsvist anvende Erin J. Rands version af retorisk agency, som er inspireret af 

Judith Butler. Jeg udfolder Rands version senere i dette afsnit, men indledningsvist kan 

det nævnes, at Rand ikke mener, at der kan siges at være et nødvendigt og forudsigeligt 

forhold mellem en agents intentioner og en handlings effekter (2008:297).  

 

Denne opfattelse er baseret på den postmoderne kritik om, at agency-begrebet har en 

tendens til at trække på oplysningstidens humanistiske filosofi, hvor man betragtede 

subjektet som uafhængigt og kohærent og i stand til at gennemskue sin egen 

erkendelsesproces og træffe rationelle, objektive valg. På denne måde ignoreres den 

bredere sociale kontekst. Selvet - fremfører de postmoderne kritikere - er nemlig 

forankret i sine historiske, kulturelle og sociale omstændigheder, og menneskets agency 

vil derfor ikke kunne være objektiv og rationel, således som den humanistiske filosofi 

anfører, men derimod altid være situeret og betinget af menneskelige relationer, følelser, 

motiver eller interesser. Omstændigheder som race, køn, alder, seksuel orientering og 

lignende skal derfor indtænkes i forståelsen af de valg og handlinger selvet foretager 

(Hoff-Clausen et.al 2005:58).  

 

Agency-begrebet kalder dermed på en refleksion over forholdet mellem retor og den 

bredere sociale kontekst og fjerner fokus fra den traditionelle politiske retoriks område. I 

stedet rettes opmærksomheden mod andre sfærer i det offentlige rum, men også mod 

andre typer retorer og talerpositioner, herunder kvinder, minoriteter eller socialt oversete 

grupper (Hoff-Clausen et.al 2005:63). Ved at undersøge hvordan retorer, såsom 

tørklædebærende kvinder, der ikke umiddelbart har adgang til mainstream fora alligevel 

udøver agency, begrænser man sig således ikke til kun at karakterisere utraditionelle 

retorer ud fra, hvad de mangler, men undersøger snarere, hvordan de på trods af denne 

manglende adgang, alligevel er i stand til at udøve agency. Denne alternative udøvelse 

kan eksempelvis lade sig gøre ved brug af andre former for retorisk virksomhed end 
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traditionelle tekster, herunder for eksempel ikke anerkendte ressourcer som kroppen eller 

andre udtryksformer, der ikke er baserede på mundtlig fremstilling og som fremviser 

alternativer til det, man tidligere anså for ideelt, nemlig den liniære, rationalistiske 

argumentationsform (Geisler 2004:10,11,15).  

 

Et eksempel på disse ressourcer kunne være ting. Forbrugsgenstande kan således bruges 

til at fortælle om status og forskelle og til individuelle, såvel som kollektive 

identitetsmanifestationer (Sjørslev 2007:181). Kvindernes brug af tørklædet vil jeg i min 

analyse betegne som en sådan ressource. Til at underbygge dette kan den engelske 

antropolog Alfred Gell’s teori om tegnet inddrages. Han pointerer, at tegnet, som han 

kalder indekset, er et visuelt, synligt tegn, der har en fundamental rolle i etableringen af 

relationer mellem mennesker og, at dette indeks er bærer af agens. Det er både selv et 

resultat af handlinger, og der kan samtidigt udledes andre handlinger og hensigter af det 

(Sjørslev 2007: 192). 

 

4.5.1 Agencys effekt 

I denne forståelse kan tørklædet forstås som indekset eller med andre ord den ressource, 

der er gjort, men som også selv kan gøre. Og det er netop dette, der er i fokus i den 

amerikanske forsker Erin J. Rand’s artikel fra 2008 om retorisk agency. Her beskriver 

Rand retorisk agency som:  

”(...) the capacity for words and actions to be intelligble and forceful, and to create 

effects through their formal and stylistic conventions.” (Rand 2008:297). 

 

I samme artikel fremfører Rand det problematiske i at have en bestemt dagsorden for, 

hvad man vil opnå med sin agency, og hun er derfor snarere optaget af agencys effekt 

(2008:297). Hun beskriver, hvordan formen muliggør, men ikke bestemmer en tekst eller 

handlings effekter og, at dette eksemplificerer den ubestemmelighed, som al sprog 

markerer, og som netop fungerer som den økonomi, al agency udspringer fra (Ibid.:311). 

Dette minder om Butlers udlæggelse af performativitet og, Rand trækker da også netop 

på Butler i sin analyse af retorisk agency. Butler stiller således spørgsmålstegn ved, at det 

performative må fremtvinge kollektiv anerkendelse for at virke (Søndergaard 2007:172), 
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hvilket bakkes op af Rand, der skriver, at der kan være tale om betydelige effekter, 

selvom disse måske ikke opfylder afsenderens mål. Denne ubestemmelighed eller risiko 

ved sproget producerer nemlig ifølge Rand muligheden for politisk fiasko: muligheden 

for, at effekten måske overstiger, modsiger eller på anden måde er uidentisk med 

agentens intentioner. Hvor en succes for det man vil opnå med sin agency, helt simpelt 

kunne være opfyldelsens af et forudbestemt mål, så kan den givne ytring eller agency 

måske fejle i at have overensstemmelse mellem forfatterens intentioner og alligevel 

stadig have signifikante effekter (Rand 2008: 313).  

 

Med retorikkens forståelse for samspillet mellem taler, kontekst og publikum, kan 

agencybegrebet således hjælpe til at teoretisere fænomener, der på alternative måder 

søger at komme til orde eller vinde indpas i den offentlige debat – hvad enten, der er tale 

om faktiske ændringer i den sociale orden eller om tiltag, der af forskellige årsager ikke 

trænger igennem i den offentlige diskurs (Hoff-Clausen et.al 2005: 63). Begrebet er 

derfor relevant for dette speciales problemstilling, da jeg netop anser kvindernes brug af 

tørklædet som en alternativ måde at udøve agency på og, jeg er interesseret i at analysere 

den effekt – om nogen -  det har haft. 
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5. FØRSTE DEL: TØRKLÆDET I DEN OFFENTLIGE DISKURS 

I dette afsnit vil jeg først gøre rede for medierne som skabere af den offentlige diskurs. 

Jeg vil herefter helt kort opridse de historiske begivenheder, der ligger til grund for det 

nuværende klima omkring muslimer i Danmark. Med baggrund i sekundære data i form 

af andres undersøgelser om mediernes fremstilling af muslimske minoriteter, vil jeg så 

redegøre for tørklædets særlige position i mediernes fremstilling af den muslimske 

minoritetsbefolkning for på den måde at vise, hvordan de tørklædebærende muslimske 

kvinder i Danmark positioneres i den offentlige debat. Til dette vil jeg benytte mig af 

Judith Butlers interpellations-begreb, der skal beskrive, hvordan kvinderne interpelleres i 

den offentlige diskurs. 

 

5.1 Massemedier som holdningsdanner 

Man fødes ikke med holdninger til andre religioner eller traditioner. Derimod er vores 

opdragelse og personlige erfaringer vigtige elementer i den sociale proces, som 

holdningsdannelse kan siges at være. 

Sociolog og samfundsforsker Mustafa Hussain påpeger, at de primære kilder til denne 

socialisering først og fremmest er familien, dernæst vennerne og herefter fortsætter 

processen i skolen og på arbejdspladsen. De sekundære kilder man lærer om verden 

igennem er bøger, film, aviser og fjernsyn. Jo mere udviklet et samfund er, desto større 

betydning får disse sekundære kilder for individets og samfundets socialiseringsproces 

(Hussain 2003:200). 

Da Danmark må siges at være et meget udviklet samfund, kan man af ovenstående 

udlede, at de sekundære kilder har stor betydning for danskernes forståelse af 

omverdenen eller af andre samfund og kulturer. Dette gør sig endvidere især gældende på 

områder, hvor vi har begrænset adgang til alternative kilder for opnåelse af viden og dér, 

hvor vi mangler personlige erfaringer (Hussain 2003:201).  

 

Flere undersøgelser har konkluderet, at den etnisk danske majoritetsbefolkning har meget 

lidt kontakt til landets etniske minoriteter. I 1990’erne påviste undersøgelser eksempelvis, 

at mindre end 20% af den etniske danske befolkning talte med en etnisk minoritet så ofte 

som en gang om ugen og undersøgelser gennemført i 00’erne konkluderer, at dette 
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forhold ikke har ændret sig væsentligt (Andreassen 2007:14). Dette er heller ikke 

tilfældet, når det kommer til kontakten til den muslimske minoritetsbefolkning. I 2006 

gennemførte Politiken således en undersøgelse, der konkluderede, at kun 2,9% af den 

etnisk danske befolkning har daglig kontakt med muslimer og, at 60% aldrig har kontakt 

til disse (Andreassen 2007:14-15). 

 

Som konklusion på ovenstående har massemedierne altså en væsentlig rolle i dannelsen 

af den offentlige diskurs om muslimer, da muslimer udgør et område, som 

majoritetsbefolkningen mangler personlige erfaringer indenfor. I det følgende vil jeg 

derfor tage udgangspunkt i massemediernes fremstilling af de tørklædebærende 

minoritetskvinder, når jeg skal påvise, hvordan disse positioneres i den offentlige diskurs.  

 

5.2 Historiske og danske begivenheder 

For at forstå det nuværende klima omkring de muslimske minoriteter skal man ifølge  

Mustafa Hussain se på internationale begivenheder, såsom Den Iranske Revolution; 

Salman Rushdie affæren; modstanden mod den sovjetiske invasion af Afghanistan og den 

efterfølgende borgerkrig; organiseringen af radikale muslimske grupper under den 

israelske besættelse af Libanon og koloniseringen af Palæstina, der alle fremfører 

Hussain, har haft stor indflydelse og betydning for fremkomsten af det, han kalder en 

overvejende anti-islamisk retorik i vestlige medier og vestlig politik, hvor islam i dag kan 

siges at udgøre det ny fjendebillede og en trussel mod den frie verden og demokratiet 

(Hussain 2003:200).  

 

Antropolog Peter Hervik tilføjer desuden murens fald i 1989 og de store ændringer dette 

medførte som en begivenhed, der var med til at skabe grobund for en ny form for 

nationalisme i Europa. Af særligt danske begivenheder fremhæver Hervik, Maastricht-

afstemningerne og Ekstra Bladets De Fremmede kampagne i 1997, hvor daværende 

chefredaktør Svend Ove Gade lancerede en kampagne med negative historier om 

flygtninge og indvandrere. Fælles for disse begivenheder fremfører er formidlingen af en 

angst for påvirkning af danskheden. Hervik konkluderer endvidere, at muslimer i 

Danmark: ”mødes som fjender, der skal afrettes eller bekæmpes” (Hervik 
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2003:181,182,187). Sidst, men ikke mindst påpeger både Hussain og Hervik, at angrebet 

på World Trade Center 11. september 2001 har forværret disse forhold yderligere 

(Hussain 2003:216,217; Hervik 2003:190). 

 

Begge forskere konkluderer således, at de danske mediers fremstilling af den muslimske 

minoritetsbefolkning er overvejende negativ og, at islam ligefrem bruges som et 

fjendebillede og muslimer som fjender. 

 

5.3 De tørklædebærende kvinders positionering 

Ikke overraskende fremstilles tørklædebærende muslimer heller ikke overvejende positivt 

i de danske medier. Medievidenskabsforsker Rikke Andreassen har i sin undersøgelse af 

denne fremstilling analyseret danske nyhedsmedier. Der er således ikke tale om det 

samlede mediebillede, da nyheder er en særlig genre indenfor mediedækning, hvilket 

Andreassen da også gør opmærksom på. Nyheder er ifølge Andreassen kendetegnede 

ved, at de overvejende beskriver negative historier, hvilket i nogen grad kan forklare det 

negative fokus, der præger nyhedsformidlingen om minoritetskvinder og tørklæder 

(Andreassen 2007:116). Ifølge Andreassen dominerer tre typer historier om synlige 

minoriteter: ‘undertrykte indvandrerkvinder’, ‘muslimske kvinders tørklædebrug’ og 

endelig ‘den seksuelt aggressive unge mand’ (Andreassen 2007:10-11). 

 

Ifølge flere iagttagere har det muslimske hovedtørklæde været en integreret del af 

mediernes dækning af etniske minoriteter siden 1970’erne og ligesom de danske, er de 

øvrige vestlige mediers fremstilling af tørklædet fortrinsvist associeret med negative 

værdier som undertrykkelse og vold. De muslimske kvinder selv får ofte meget lidt 

taletid i debatten, da der oftere bliver talt om kvinderne end med dem (Andreassen 

2007:92; Bullock 2000:23; Lorasdagi 2009:453). I den danske debat er selve dét at bære 

det muslimske hovedtørklæde dog først blevet diskuteret - og ikke bare formidlet visuelt - 

i nyhedsmedierne fra slutningen af 1990’erne, men har herefter fyldt godt i formidlingen 

om synlige minoriteter op igennem 00’erne (Andreassen 2007:92). Andreassen 

konkluderer i sin forskning, at medierne fremstiller tørklæder og tilsløring som et udtryk 

for kvindeundertrykkelse (Andreassen 2007:92).  
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For at forstå interpellationen tørklædebærende muslimsk kvinde og hvordan denne er 

konstrueret, kan det være nyttigt at se på den implicitte forskelssætning, der ligger i 

interpellationen. Ligesom interpellationen pige indebærer en forskelssætning til en dreng, 

indebærer interpellationen tørklædebærende muslimsk kvinde også en forskelssætning. 

Jeg har med Rikke Andreassens forskning fastslået, at adresseringen som muslimsk 

tørklædebærende kvinde kan siges at være tillagt sociale betydninger og, at subjektet den 

tørklædebærende muslimske kvinde installeres i den sociale orden som undertrykt.  

 

For at finde forskelssætningen må man derfor se på det modsatte af undertrykt, hvilket 

kan siges at være frigjort. Den undertrykte tørklædebærende muslimske kvindes 

modsætning oversætter jeg dermed til en frigjort (dansk) kvinde. I Danmark blev 

kvindefrigørelse sat på dagsordenen i 1960´erne og 1970´erne. Især Rødstrømperne 

gjorde sig bemærkede og to væsentlige punkter for denne tids kvindekamp var, at kvinder 

skulle væk fra kødgryderne og ud på arbejdsmarkedet, samt at der skulle være seksuel 

frigørelse. Sidstnævnte blev bl.a. forbundet med aftagning af tøj og afbrænding af bh’er 

blev et symbol for dette (Dahlerup 2000).  

Diskursen om den frigjorte kvinde mener jeg derfor trækker på denne opfattelse af 

kvindefrigørelse, hvor konstruktionen ”en frigjort kvinde” er en kvinde, der er på 

arbejdsmarkedet og har et frit tøjvalg, hvilket inkluderer, at hun er villig til at tage det af.  

 

Ifølge Rikke Andreassen har nyhedsmedierne især debatteret tørklædet i forbindelse med 

beskæftigelse. Debatten har her fortrinsvist handlet om virksomheder, der ikke ønsker at 

ansætte muslimske kvinder, fordi de bærer tørklæde (Andreassen 2007:92-93). 

Andreassen konkluderer, at nyhedsmedierne fremstiller det som den tørklædebærende 

kvindes ansvar, at hun ikke kan få et arbejde ud fra en logik om, at hun bare kan tage det 

af, mens arbejdsgiverne der diskriminerer fremstilles som forståelige og legitime 

(Andreassen 2007:99). Den danske retspraksis er ifølge en europæisk undersøgelse af 

tørklædedebatten i otte europæiske lande den eneste i Europa, der har tilladt forbud mod 

tørklæder på det private arbejdsmarked (The Veil Project 2011).  
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Når muslimske kvinder bærer tørklæde, fravælger de – ifølge mediernes fremstilling - 

således også at arbejde ude og ergo er de ikke frigjorte, men undertrykte synes 

konklusionen at være. Og tørklædet, der fungerer som en tildækning udgør ligeledes en 

modsætning til den herskende ligestillingsdiskurs om, at en frigjort kvinde er afklædt. 

 

Med Saids begreb om othering kan man af ovenstående også uddrage de to positioner: 

Dem og Os. Majoriteten (Os) defineres i denne konstruktion som de ligestillingspositive, 

frigjorte og moderne, mens minoriteten (Dem) gøres til symboler for et patriarkalsk 

kvindesyn. Dette bakkes op af følgende citat fra dagen, hvor Inger Støjberg (V) tiltrådte 

posten som ligestillingsminister i 20093:  

”Kvinder og mænd er lige. Det er en grundpille i vores værdisæt, og jeg synes, at det sted 

hvor ligestillingen halter mest i Danmark. Eller faktisk kan man godt sige, det sted hvor 

ligestillingen halter, det er, når det gælder indvandrerkvinder.” (Røjgaard 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Støjberg er ikke længere Ligestillingsminister. I februar 2010 blev Lykke Friis ny Ligestillingsminister. 
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6 ANDEN DEL: HANDLINGSPOTENTIALET 

Denne del af specialet har til formål at analysere det handlingspotentiale som ovennævnte 

positionering skaber. Denne del vil fortrinsvist basere sig på mine primære data i form af 

fem kvalitative interviews med unge muslimske kvinder, der går med tørklæde.  

 

6.1 Tørklædet som fremvisning og konstituering af identitet 

Tørklædet bruges ikke kun af majoriteten til at fortælle om minoriteten, men bruges også 

af de muslimske kvinder som et symbol, der fremviser og konstituerer deres identitet. 

Flere af informanterne fortæller ligefrem, at det er en del af dem, udover også at vise 

hvem de er. Et eksempel på dette er Safiya: 

Safiya: ”Jeg er ikke Safiya uden tørklæde. Jeg er mig selv med tørklæde, og hvis jeg 

tager tørklædet af, så bliver jeg en helt anden person. Og den person tror jeg ingen vil 

bryde sig om”. 

Interviewer: ”Hvorfor?” 

Safiya: ”Fordi jeg tror bare, det vil forandre mig helt og altså, jeg ved det ikke, jeg synes 

bare, at det er det, der holder mig til islam og viser, at jeg er, den jeg er”.  

Khadijah fortæller ligeledes, at tørklædet er en del af hende og, hvis hun skulle tage det 

af, for eksempel for at få et arbejde, ville det være ligesom at tage ”halvdelen af mig 

væk”. 

 

Deres religiøse tilhørsforhold er således en del af dem selv, og tørklædet bliver et 

instrument i denne selvrepræsentation, der både indadtil virker styrende på eksempelvis 

Safiyas religiøse praksis: ”det er det, der holder mig til islam” og udadtil i det offentlige 

rum som et tegn, der fortæller, at hun er muslim. 

Et andet eksempel på dette er Mariam, der fortæller, at hun ikke ligner en ”typisk muslim” 

på grund af sin lyse hud og, fordi hun tidligere ofte farvede sit hår. Hun har familie i 

Tunesien, som hun besøger en gang om året, men i Danmark bor kun hendes mors del af 

familien. Hun er opdraget muslimsk, da begge forældre er muslimer. Moren konverterede 

efter hun mødte Mariams far, men bærer ikke tørklæde. Familien fejrer de kulturelle 

danske højtider, såsom jul, påske og de ”ligner” således en etnisk dansk familie, fortæller 

Mariam. Samtidig har Mariams familie dog praktiseret islam i form af ikke at spise 
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svinekød, ikke at drikke alkohol og ved at fejre de muslimske højtider, såsom Ramadan 

og Eid. Mariam fortæller her om, hvilken indflydelse tørklædet har haft på hendes 

selvopfattelse og andre muslimers opfattelse af hende: 

 

Mariam: ”Jeg vil ikke sige, jeg føler mig fremmed, men jeg kan faktisk godt mærke en 

forskel med mig selv, at jeg føler mig mere udenlandsk med mit tørklæde, end jeg gjorde 

før. Der følte jeg mig meget sådan dansk, og det ved jeg ikke om det bare er sådan, at det 

er kommet, fordi at det er udlændinge, der er muslimer eller et eller andet. Men, men ja.” 

Interviewer: ”Hvordan har du det med dét?” 

Mariam: ”Jamen, det har jeg det fint nok med. Ja, det har jeg det fint nok med. Det er 

ikke… det er jo… altså… det ku’ jo godt være… faktisk så har jeg det rigtig godt med det. 

Altså, på den måde, at jeg før i tiden ku… ej… altså, kunne folk måske dømme mig og 

sådan: ”Ej, hun er da bare ikke en god muslim!” Selvom, jeg har altid været interesseret 

i islam. Mmm… bare fordi jeg ikke gik i tør… eller ikke fordi… men ehm… men fordi 

man ikke kunne se det.”  

Tørklædet fungerer i denne sammenhæng som det performative, der - for at bruge Butlers 

ord - både former og reformulerer Mariams identitet: Hun føler sig mere udenlandsk med 

tørklædet end hun gjorde før. Som jeg påviste i det foregående kapitel, ligger der i 

interpellationen tørklædebærende muslimsk kvinde blandt andet, at hun er ikke-dansk, og 

man kan dermed sige, at Mariam umiddelbart underkaster sig det interpellerende subjekt i 

form af den offentlige diskurs, derved at hun genkender sig selv som mere udenlandsk, 

end før hun bar tørklædet. Samtidigt bruger hun dog også tørklædet til at formulere 

overfor andre muslimer, at hun er en af dem, en god muslim og opnår på den måde en 

accept af hendes religiøse tilholdssted og opdragelse, og man kan måske sige, at andre 

muslimer dermed også fungerer som interpellerende subjekter. Interpellationen er så 

”muslim”, der i kraft af hendes tørklæde installerer hende i en social orden som en god 

muslim, og dermed sikrer hende en indtræden i et religiøst fællesskab.  

 

Selma, der har kurdiske forældre har ikke haft samme oplevelse som Mariam: 

Selma: ”Men jeg har altid følt mig… altså, jeg har ikke… jeg har altid følt mig som 

muslim, selvom jeg ikke har båret tørklæde. De har også meget respekt for mig fra 
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folkeskolen af. De vidste godt, at jeg var muslimsk pige og sådan noget dér, og jeg ikke 

var ligesom de andre piger fra min klasse. De andre piger, de var mere som integrerede, 

og nu havde de kæreste på og sådan. Det har jeg aldrig gjort.” 

 

Her fortæller Selma, at alle vidste, at hun var muslim, inden hun tog tørklæde på og, hun 

nævner integration som en modsætning til dét at være muslim i og med, at dét at være 

integreret indebærer, at man har en kæreste ligesom de andre piger, hvilket man ikke må 

som muslim, inden man er forlovet. Det er ikke er mig, der har introduceret begrebet 

integration i interviewet. Selma har taget det op på eget initiativ, og hun taler dermed ind 

i den majoritetsdiskurs, der hersker om, at muslimer/ etniske minoriteter skal integreres i 

det danske samfund. Selma fortæller desuden, at hun ikke fik nogle umiddelbare 

reaktioner fra sine omgivelser, den dag hun tog tørklædet på.  

 

Af disse to eksempler kan man måske udlede, at det ikke er lige så stor en omvæltning for 

synlige minoriteter som Selma, der i forvejen er genkendt som muslim, som det er for 

Mariam, der indtil hun tog tørklæde på blev betragtet som en del af majoriteten og 

dermed først interpelleredes som muslimsk kvinde, da hun tog tørklædet på.  

Mariam: ”Omkring mig, altså mine naboer er der mange, der ikke hilser mere sådan, der 

har været. Der er mange, der aldrig har vidst, at vi har været muslimer derhjemme og så 

tror jeg måske, at det kommer som et chok for folk, eller jeg ved ikke lige, hvad det er 

der.” 

 

Mariam tog tørklædet på i sommerferien mellem 1.g og 2.g og hun fortæller her om sine 

klassekammeraters reaktion: 

Mariam: "(...) der var mange, som faktisk bare ikke, altså ikke spurgte om noget og bare 

ignorerede mig, og jeg blev simpelthen så glad, når de kom og spurgte om det, jeg ville. 

”Aj, hvordan kan det være”, eller et eller andet… uden… Men jeg tror også igen, har det 

haft, har det været sådan, at, jeg har altid været en moderne pige, har altid, jamen, gået i 

sådan moderne tøj og har altid gjort alle mulige farver i mit hår, og jeg tror, at det har 

været et chok for folk, så de har ikke rigtigt vidst, hvordan de har skulle håndtere det” 



 37 

I begge tilfælde har hun således følt sig ignoreret, og hun forestiller sig, at det er, fordi 

folk ikke havde forventet, at hun ville tage tørklæde på. Den plads Mariam er blevet 

installeret i qua omgivelsernes adressering af hende som dansk, er der som nævnt nogle 

særlige forventninger til. Disse forventninger har hun tilsyneladende ikke levet op til, da  

tørklæde ikke forbindes med det at være dansk.  

 

Safiya, der valgte at tage tørklæde på som 11-årig i forbindelse med, at hun fik sin 

menstruation oplevede lignende reaktioner fra sine omgivelser: 

Safiya: ”Nej altså, jeg gik ikke med tørklæde, og så kom jeg første dag efter 

sommerferien og havde tørklæde på. Det første de gjorde var ikke at kigge på mig. De så 

på mig sådan der, og så vendte de ryggen til. Så siger jeg okay, så satte jeg mig så ned, 

og så kom læreren og kiggede på mig sådan i chok, totalt store øjne og bare okay og så, 

så ignorerede hun mig. Så sagde hun ikke noget til mig, hun plejede at sige godmorgen 

eller sådan noget, men sådan var det. Og så var det så frikvarter, og så plejer man altid 

at gå ud og lege og sådan noget. Så gik jeg så hen til klatrebanen og skulle til at være 

med, og så siger de: ”Du må ikke være med.” ”Hvorfor må jeg ikke det?” ”Det dér du 

har om hovedet, fjern det og kom.” ”Hvorfor det?” Altså jeg var jo ung, og jeg vidste det 

ikke, og jeg var overrasket, for jeg regnede ikke med det. Og jeg holdt ikke mere end et 

halvt år i den skole, så flyttede jeg skole.” 

 

Safiya fortæller selv, at hun ikke har oplevet at blive behandlet anderledes, før hun tog 

tørklæde på, og at hun, med hendes egne ord følte sig: ”som en normal dansker”.  

 

At blive ignoreret og afvist er voldsomme reaktioner, der måske kan tolkes som et 

eksempel på, at man ikke frit kan vælge, hvilket subjekt man vil være. Hverken Mariam 

eller Safiya handlede således i overensstemmelse med det manuskript som sproget og 

diskurserne havde udstukket for dem, eftersom de hidtil var blevet kaldt frem som 

”normale danskere” af deres omgivelser. Da de så dukker de op med tørklædet, der er et 

performativt tegn for noget anderledes ikke-dansk og trækker på helt andre diskurser, 

bliver de ikke genkendt og dermed heller ikke anerkendt. Mariam havde overvejet 

tørklædet i et år før hun tog det på. Hun havde, som beskrevet tidligere, brug for synligt 
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at markere sin identitet som muslim: At blive set og anerkendt som muslim. I stedet 

valgte mange ikke at se hende, hvilket jeg tolker som en afvisning af hendes hilsen.  

 

Man kunne vende det om og sige, at det kunne tænke sig, at når netop to piger/ kvinder, 

der af omgivelserne blev betragtet som ”almindelige danskere”, vælger at tage tørklæde 

på, at så kunne der være mulighed for, at omgivelserne ville tillægge tørklædet nye 

betydninger og, at kvinderne på den måde kunne være med til at forandre opfattelsen af 

tørklædet som undertrykkende. Men dette er ikke sket – tvært imod – i hvert fald ikke i 

første omgang, hvilket understreger teorien om, at subjektivering, diskurser og 

handlemuligheder skabes i langt mere komplekse samspil, hvor en række faktorer spiller 

ind og, hvor der ikke kan vælges frit mellem alle ’jeg’er’. 

 

6.2 Det rationelle tørklædevalg 

Ifølge Lorasdagis undersøgelse blandt tyrkiske muslimske kvinder i Holland afviste disse 

– ligesom mine informanter har gjort - idéen om, at hovedtørklædet er et symbol på 

undertrykkelse af kvinder. Denne påstand frustrerede dem, da der implicit påstås, at de er 

passive subjekter, der ikke kan tage egen beslutninger (Lorasdagi 2009:458). Dette 

bekræftes i min undersøgelse, og jeg har opsporet flere måder, hvorpå informanterne 

bruger tørklædet som et redksab til at yde modstand mod denne påstand. 

 

Alle de interviewede betonede over for mig, at de selv havde valgt at bære tørklæde uden 

nogen form for tvang og, at valget var blevet taget på baggrund af mange og grundige 

overvejelser. Emnet blev i de fleste tilfælde taget op af dem selv. Denne betoning af det 

individuelle valg mener jeg kan tolkes som en reaktion på den majoritetsdiskurs, der 

netop fremhæver individualitet og individets konstruktion af sig selv som helt centrale 

værdier for det frie og moderne menneske og ligeledes for den frigjorte kvinde med et frit 

tøjvalg – modsat den undertrykte tørklædebærende kvinde. 

 

Shahed valgte at tage tørklædet på som 10-årig. Det er svært at forstå, hvordan en 10-årig 

kan være i stand til at gøre sig rationelle overvejelser omkring det valg, men ikke desto 

mindre er det netop det, Shahed selv betoner og således hendes oplevelse af på hvilken 
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baggrund, hun begyndte at bære tørklædet. At hun så blev inspireret af andre muslimer, 

der lærte hende om islam, var ifølge Shahed ikke udtryk for, at hun blindt fulgte med, 

men blot at hun søgte viden, inden hun selv tog den endelig beslutning: 

”Shahed: ”Jamen det var folk, der selv, du ved begyndte og praktisere og sådan noget. 

Som satte sig dybt ind i tingene, og som var objektive og kritiske.”  

Interviewer: ”Så det var i virkeligheden andre, der inspirerede dig til, at det var det 

rigtige tidspunkt?” 

Shahed: ”Ikke det rigtige tidspunkt, men de var med til at give mig en forståelse af, hvad 

islam faktisk indeholder, du ved. Ikke på et følelsesmæssigt plan, men reelle objektive, 

kritiske spørgsmål og undersøgelse. Fordi det er… undskyld… Fordi det naturligt ville 

knække ethvert menneske. Hvis det var i skolegården, at en person bliver mobbet eller på 

arbejdspladsen… du ved… det knækker folk totalt følelsesmæssigt sammen. Men netop 

fordi, jeg er totalt rationel og intellektuelt overbevist om, at men det her er bare 

sandheden, så giver det mig en total permanent og absolut… altså… styrke, der gør, at 

det ikke ville knække mig.” 

 

Valget var således, ifølge Shahed et produkt af rationelle overvejelser og undersøgelser 

og kan derfor også, som hun selv fortæller modstå eventuel kritik, eftersom der ikke er 

følelser på spil i hendes valg. Implicit i hendes beretning ligger påstanden om, at man 

ikke vil kunne modstå kritikken og holde fast i at bære tørklædet, hvis der ikke ligger en 

personlig og kritisk undersøgelse til grund for valget. Dette taler som nævnt ind i 

majoritetsdiskursen om det moderne menneskes individualitet, og kan således også tolkes 

som udtryk for en offensiv strategi og ikke blot en defensiv reaktion på interpellationen: 

Den undertrykte muslimske kvinde, der bliver påtvunget tørklædet, da Shaheds valg som 

hun selv påpeger, er sværere at kritisere og modsige, da hun netop bruger majoritetens 

diskurs om det moderne subjekts frie valg som et resultat af individets rationelle 

overvejelser. Ifølge Garbi Schmidt er der mange unge muslimer, der har den samme 

fortælling om valget som Shahed, og på den måde placerer de unges betoning af valget 

sig centralt i spændingsfeltet mellem minoritet og majoritet, hvor: ”ikke alene det at 

henvise til forskelle, men også brugen af modpartens egne argumenter er en del af 

grænsedragningen.” (2007:27).  



 40 

Shaheds fortælling om sig selv er således præget af stolthed og styrke, og hun bruger 

modpartens – i dette tilfælde majoritetens argumenter – til at fremvise denne styrke. 

Faktisk fortæller både Shahed, Mariam, Hannah og Selma flere gange, at andres kritik 

blot gør dem stærkere. Den sårende adressering vendes således til en indre styrke og man 

kan sige, at den fastholder dem i deres andethed. 

 

6.3 Afstandstagen fra forældrene 

Alle informanter tager ligeledes afstand fra den traditionelle version af islam, hvor 

kvindernes plads er i hjemmet, og mænd kan få lov til at gå på diskotek og være sammen 

med piger inden ægteskabet. Denne version kender de blandt andet fra 

familiemedlemmer. Også deres egne forældre kritiseres: 

Shahed: ”Det er da også forkert den måde forældrene gør det på. Bare alle mulige 

tanker, opfattelser og synspunkter som de ikke selv ved, hvor har rod henne. Og de har 

taget det til sig, fordi deres forældre og bedsteforældre osv. fulgte dem, men hvor det 

sådan går tilbage til, det har de ikke nogen tanker til”.  

 

En af informanternes mødre bærer ikke tørklæde, mens to af de andres mødre bærer en 

løsere form, der er mere kulturelt end religiøst forankret, hvor man kan se håret. Igen ser 

vi – ligesom i foregående afsnit – en afstandtagen til billedet af den undertrykte, passive, 

tørklædebærende kvinde. Ved at tage afstand positionerer informanterne sig selv som 

aktive subjekter, og selve afstandstagningen kan siges at symbolisere deres nye 

subjektivitet. 

 

6.4 Tørklædet og uddannelse 

Alle informanterne udtrykte, at det var det vigtigt for dem at få en uddannelse. Af 

eksplicitte forklaringer nævnte flere, at forældrene ansporede denne lyst med henvisning 

til, at det er svært at få adgang til uddannelse i oprindelseslandet. Der er dog også andre 

mindre direkte forklaringer. Et eksempel er Hannah. Hun har gået på forskellige skoler 

og har måtte stoppe på to, da hun er blevet behandlet dårligt på grund af hendes religiøse 

baggrund. Hun fortæller, at nogle af lærerne behandlede hende, som om hun var dum og 

ikke kunne dansk på trods af, at hun taler flydende dansk og er vant til at få høje 
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karakterer. Hun blev færdig som laborant sidste år, men har måtte konstatere, at ingen vil 

ansætte hende, da laborantverdenen ifølge hendes studievejleder er lukket land for 

”anderledes” mennesker, såsom tørklædebærende kvinder. Dette fik Hannah desuden 

bekræftet ved to jobsamtaler, hvor interviewerne ifølge Hannah var meget fordomsfulde. 

Da hun ikke kunne få job, kom hun i en periode på kontanthjælp. 

Hannah: ”(...) det følte jeg også helt forkert og pinligt at være på kontanthjælp, fordi jeg 

er udlænding”.  

Her forholder Hannah sig til den stereotype forestilling om indvandrerkvinder som 

arbejdsløse, og det er tydeligt, at hun finder denne kategorisering ydmygende. For at 

blive accepteret som udlænding skal man ifølge Hannah: ”(...)hele tiden have højere 

karakterer, og man skal hele tiden tale bedre og opføre sig bedre”.  

Hun vil nu tage en ny uddannelse som pædagog, da hun vurderer, at hun nemmere vil 

kunne få et job indenfor dette fag. Om ikke andet i en muslimsk institution. Hendes 

reaktion er således ikke resignation, men derimod at præstere endnu mere. Hun fortæller 

dog også, at hun nogle gange får lyst til at dække sig endnu mere til, eksempelvis med 

niqab, hvor man kun kan se øjnene, bare for at: ”provokere dem endnu mere”. Af hensyn 

til fremtidigt arbejde vil hun dog ikke realisere tanken, fortæller hun.  

 

Det er således meget vigtigt for Hannah at have en uddannelse og et arbejde, hvilket tre 

af de andre informanter ligeledes bekræfter. Selma fortæller desuden, at det også er fordi, 

hun ikke vil lade sig forsørge af en mand.  

Man kan sige, at de via deres uddannelse hævder deres forskel i det moderne rum eller 

aktivt handler imod den diskurs, der positionerer dem som undertrykte, passive og 

uuddannede. Ifølge Nilüfer Göle skaber de på denne måde nye islamiske figurer, som er 

kendetegnede ved, at de har tilegnet sig en ”dobbelt symbolsk kapital” – både den 

religiøse og den sekulære (Göle & Ammann 2006:27). Den sekulære kapital er således 

uddannelsen, som giver dem den viden, der er nødvendig for at kunne gebærde sig og 

kommunikere i moderne rum lige fra skole, arbejdsplads, medier og til folketinget. 

Sidstnævnte kommer vi til at se et eksempel på med Enhedslistepolitikeren Asmaa 

Abdol-Hamid senere i specialet.  
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Ved at bringe det performative tegn på forskellighed i form af tørklædet ind i det 

moderne rum, der i dette tilfælde udgøres af uddannelsesinstitutionerne, tolker jeg det 

som, at kvinderne forsøger at bryde med den forudgående undertrykte position, som de 

herskende diskurser har placeret dem i, da den - som eksemplet med Hannah viste – 

opfattes som en ydmygende kategori. Jeg formoder, at mange af informanternes 

aktiviteter ville blive bifaldet af det omgivende samfund, hvis de ikke bar tørklædet, da 

flere af dem er aktive i foreninger; de går op i deres uddannelser og opfører sig 

overordnet som fornuftige unge mennesker, der træffer rationelle valg. Ved tilegnelsen af 

den religiøse kapital, udtrykt offentligt via (den performative brug af) tørklædet kan 

kvinderne dog siges at yde en kritisk modstand mod det omgivende samfunds krav om 

assimilation samtidigt med, at de forsøger at bygge en bro over det, der opfattes som et 

modsætningsforhold mellem et religiøst og nationalt fællesskab. 

 

Dette bakkes op af Berrin Lorasdagi, der i denne forbindelse citerer Nilüfer Göle for at 

sige, at hovedtørklædet blevet en ekspressionistisk og kropslig performativ religiøs 

aktivitet, der stiler mod at skabe et rum for islamisk identitet på offentligt niveau 

(Lorasdagi 2009:460). 

 

6.5 Udseende og tørklædet 

I dette afsnit vil jeg til at begynde med redegøre for den korrekte muslimske klædedragt 

for kvinder. Til dette tager jeg udgangspunkt i en håndbog for muslimske kvinder, der 

beskriver, hvordan muslimske kvinder skal håndtere hverdagsting, såsom menstruation 

og beklædning. Bogen er blevet mig anbefalet af Islamisk Trossamfund. Herudover har 

jeg som bilag vedlagt illustrationer og beskrivelser af de former for muslimske 

beklædninger, der nævnes i dette speciale [bilag 2]. 

 

For at en klædedragt kan betegnes som værende islamisk, skal den for kvinders 

vedkommende dække hele hovedet og kroppen med undtagelse af ansigtet og hænderne. 

Dette betyder, at håret, halsen, ørerne og underarmene skal tildækkes. Nogle mener, at 

fødderne gerne må være bare, andre mener ikke, at dette er tilladt, men alle er enige om, 

at benene skal tildækkes. Tøjet må ikke i sig selv være tiltrækkende og på den måde 
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tiltrække mænds opmærksomhed til kvindens skønhed. Stoffet skal være så tykt, at man 

ikke kan se igennem, og det skal sidde så løst, at kropsformerne ikke kan ses. Tøjet må 

ikke parfumeres. Man må ikke skille sig ud fra mængden med sit tøj, men tøjet må heller 

ikke ligne det ikke-muslimer går med, da en af den muslimske klædedragts funktioner er 

at vise, at bæreren som muslim er stolt af hendes religion. Man kan bære en jilbaab, der 

er en form for stor jakke-kjole, der går helt ned til anklerne, men dette er intet krav, så 

længe påklædningen lever op til ovenstående anvisninger (Khattab 1993:14-16). 

 

To af informanterne levede op til disse krav. Hannah og Shahed fortalte således, at 

tørklædet og jilbaab’en er frigørende i forhold til den vestlige konstruktion af den 

moderne kvinde: 

Hannah: ”Jeg føler mig fri, når jeg har det på. (...) at jeg er mig, at det ikke bare er altså, 

hvordan man ser ud – om man er perfekt.” Hannah betoner således ikke det ærbare 

aspekt af tørklædet, men ser det snarere som en måde at undgå at blive gjort til objekt og 

dermed blive reduceret til en krop. Shahed tager ligeledes afstand til det vestlige 

kvindebillede, som hun vurderer som urealistisk og umuligt. 

 

6.5.1 At se godt ud 

De andre tre informanter var alle meget bevidste om, at de ikke levede op til kravene. Da 

Selma blev spurgt, hvorfor hun havde valgt at bære tørklæde, svarede hun ligefrem, at det 

var, fordi hun syntes, det var pænt. Altså stik modsat forskriften om, at en muslimsk 

kvinde skal skjule sin skønhed med tørklædet.  

 

Adspurgt om, hvad der er vigtigt, når de klæder sig på svarede informanterne: 

Selma: “Det tæller meget at se godt ud. Det tæller altså.” (...) ”Ja, også at det dækker. 

Nu dækker den ikke så meget denne her, men ja, bare det dækker.(...) det ville jo heller 

ikke se pænt ud, hvis du har tørklæde på, og du ikke dækker røven. (...) jeg kan godt lide 

stramt tøj. Jeg kan godt lide at vise sådan her hofterne. Jeg ved godt, nu bærer jeg 

tørklæde og sådan noget, men det skal jo sidde pænt, tøjet og kroppen ikke også.” 
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Safiya: ”(...), at jeg ser godt ud på min måde, ikke sådan totalt festagtigt ud, men sådan, 

at jeg ikke ser grim ud, fordi det sådan, udseendet, det viser også, hvem man er. (..) 

Principielt, altså mit, det jeg render rundt med, det er også forkert tørklæde, men det er 

så sådan, som jeg synes, der er mig.” 

Interviewer: ”Forkert tørklæde siger du?” 

Safiya: ”Ja, det er forkert, altså det jeg har på (...), fordi at rigtigt tørklæde, det er, at 

man burde ikke kunne se brysterne, det kan man med mig, man kan godt se, at jeg ikke 

bruger en d-skål, men måske en b-skål, altså allerede dér, der er den der forskel.”  

Mariam: ”Uha ja, det er vigtigt for mig, at mit tøj ikke er alt for stramt. Øhm, og helst 

noget, der dækker numsen, lad mig sige det sådan, men stadig skal det være moderne. 

(...) men helt klart altså, jeg følger da moden vil jeg da sige og bruger også meget tid på 

at gøre mig i stand med make up og sådan nogle ting. Og det kan man jo så også sige, det 

er jo, hvordan man fortolker det, men det er jo selvfølgelig også. Jeg opfylder ikke islams 

krav til en muslimsk kvindes påklædning, desværre. Det kan være, det kommer på et 

tidspunkt. Men jeg synes stadig, der har jeg ikke været stærk. Nu er det meget nyt med mit 

tørklæde stadigvæk, så det kan være på et tidspunkt, at det kommer med hensyn til 

påklædningen, nu har jeg taget første skridt med tørklædet. Og er glad for det. Men helt 

klart, jeg vil stadig gerne se godt ud i min påklædning”. 

 

Det er i deres udsagn tydeligt, at deres beklædningspraksisser bringer dem i konflikt med 

deres religiøse praksis. Igen er det de herskende vestlige diskurser om kvindelighed og 

feminitet, der lader til at influere på, hvordan de klæder sig. Mariam taler dog også et 

andet sted i interviewet om, at der er ”fastsat en mode” blandt tørklædebærende kvinder, 

der ikke bærer jilbaab, herunder at man bør dække sin numse med en lang bluse. Denne 

mode følger hun frem for den specifikt foreskrevne, og det er således også minoritetens 

blik, der styrer hendes beklædningspraksis. 

 

Både Safiya og Mariam forestiller sig dog, at de på et tidspunkt vil ændre deres 

beklædningspraksis, således at den bliver mere i overensstemmelse med de religiøse 

forskrifter og de nævner begge, at de engang vil gå med den kropsdækkende jilbaab. De 

fortæller dog, at de lige nu er mere optagede af deres udseende og af at se godt ud. 
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Herudover fremhæver de tre informanter, at en anden væsentlig grund til ikke at gå med 

jilbaab er, at denne signalerer, at man er meget hellig eller religiøs, og det vil ingen af de 

tre signalere: 

Safiya: ”(...) fordi når jeg går med det her, så viser jeg, at jeg ikke er så religiøs, men jeg 

viser også, at jeg er åben for andre. (...). Det kan godt være, at hvis jeg nu boede i 

Mellemøsten, så gik jeg med sådan mere tildækket tøj, men jeg tror bare, det er det 

omkring en, der påvirker en.”  

 

Selma: ”Jeg synes det er stort, hvis man skal tage jilbaab, for jeg kan ikke forestille mig i 

en jilbaab (...) jeg synes jilbaab det er sådan, man er hellig er man ikke? Jeg ved ikke, jeg 

kan ikke forestille mig med jilbaab.”  

Interviewer: ”Er du ikke hellig?” 

Selma: ”[griner] Altså i mine egne øjne er jeg selvfølgelig hellig og alt det der andet ikke 

også, men jeg ved ikke, det er stort, det er virkelig et stort skridt. (...) Jamen, det er, jeg 

prøver at fortælle, at man bliver sådan: ”åh hun har jilbaab på, hun er mere hellig end 

os andre”, eller sådan noget der. 

Mariam: ”(...) der kan jeg simpelthen ikke slippe min modebevidsthed helt endnu. (...) Og 

så tror jeg bare ikke, jeg er psykisk stærk endnu til at, jeg tror virkelig du lægger meget 

af dit liv om ved, at du tager en jilbaab på, for så bliver du altså dømt på en helt anden 

måde. Det er meget stort.” 

Interviewer: ”Hvem er det, du tænker ville dømme dig?” 

Mariam: ”Øh, jamen ja, den danske befolkning tror jeg. Jeg vil helst ikke blive set. Jamen 

også bare generelt med hensyn til job, min arbejdsplads.” 

 

6.6 Tørklædet signalerer åbenhed 

Disse fortællinger rummer flere forklaringer på, hvordan dét at bære jilbaab kan forandre 

omgivelsernes opfattelse af dem – alt sammen opfattelser, der vil betyde, at de vil ikke 

kunne være en del af fællesskabet – både det nationale (majoritetens) og det religiøse 

(minoritetens), da jilbaab’en for dem er noget særligt. Majoritetsblikket de positionerer 

sig i forhold til, vil udskille informanterne som lukkede og anderledes. Når de siger, at de 

vil blive dømt, tolker jeg det som udtryk for en forventning om, at majoriteten vil 
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stereotypificere dem, hvis de tager jilbaab på og, at det vil begrænse deres jobmuligheder. 

Og minoritetsblikket som Selma forholder sig til, vil udelukke hende som hellig. På den 

anden side, så kan man sige, at majoriteten anerkender deres tydelige 

kvindelighedsmarkering, som de alle tre manifesterer gennem deres beklædningspraksis, 

hvor mode og udseende er centralt. Mariam og Selma går ligeledes med make up, der 

yderligere understreger deres kvindelighed og lever op til den vesteuropæiske 

konstruktion af, hvad det vil sige at være kvindelig. Igen mener jeg derfor, der er tale om, 

at de tørklædebærende kvinder forsøger at kombinere den religiøse praksis med en social 

praksis, der er anerkendt i det omgivende samfund. I Lorasdagis undersøgelse fra 2006 

bekræftes ovenstående måder at konstruere den islamiske klædning, så den både taler ind 

i den vestlige konstruktion af den frigjorte kvinde samtidigt med, at den kommunikerer til 

den muslimske minoritet, at man er en del af dem (2009:455). Hun konkluderer desuden, 

at tørklædet bliver en form for selvidentitet og ”self-empowerment” i offentligheden for 

de muslimske kvinder, hvilket da også synes at kunne udledes af de fortællinger, 

informanterne i dette speciale fremkommer med. 

 

Et sidste eksempel på, hvordan informanterne træder ind i majoritetsfællesskabet er 

Safiyas fritidsbeskæftigelser. Hun går til svømning, teater, taekwondo og boksning. Hun 

begrunder selv de mange fritidsaktiviteter med, at det blandt andet er for at vise, at hun er 

ligesom de andre, underforstået majoriteten og for at vække folks nysgerrighed omkring 

muslimer og få dem til at undersøge, hvad det går ud på. Når hun svømmer er det med 

lange bukser, langærmet bodytrøje, en lang trøje udover, der går ned til lårene og et 

tørklæde på. Hun fortæller følgende om folks blikke: 

Safiya: ”Altså jeg kan godt mærke, at folk kigger, men jeg er faktisk stolt af, at de kigger, 

for så kan de godt se, at det ikke er alle, at det ikke er, som det er medierne siger, fordi 

det ikke er altid, at hvad medierne siger, der passer”. 

Interviewer: ”Og hvordan tænker du, at det?” 

Safiya: ”Altså, der er blandt andet det, de siger er jo, at de er undertrykte, og de er ikke 

lige som os, og de skiller sig ud og så videre. Men i princippet er det ikke alle der er 

det”. 
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Jeg har i dette afsnit vist, hvordan tørklædet bruges af informanterne til at 

selvrepræsentation og til at fortælle i det offentlige rum, at de er muslimer. Deres 

tørklæde er dog ifølge tre af informanterne ”forkert”, da resten af deres 

beklædningspraksis ikke er i overensstemmelse med den korrekte religiøse praksis. Ifølge 

Butler kan man - som nævnt i teoriafsnittet - gennem en anderledes eller ’forkert’ brug af 

det performative lykkes med at skabe autoritet (Butler 1997:160,163). Det performative, 

som i dette tilfælde er tørklædet, fremvises og bruges af de tre informanter i en 

fashionabel og moderne udgave af den islamiske klædning. Både det rationelle valg og 

den kvindelige konstruktion taler således ind i majoritetens diskurser om en moderne 

vesteuropæisk kvinde. På den måde kommunikerer de tørklædebærende kvinder en 

forskel fra billedet af den undertrykte, uuddannede, arbejdsløse, etniske minoritetskvinde, 

der er bundet til hjemmet og forsøger på den måde at dekonstruere den stereotype 

opfattelse af den traditionelle islamiske kvinde. Med et eksempel fra Tyskland fremfører 

Sigrid Nökel, at de muslimske kvinder lykkes med at skabe autoritet derved, at hun 

argumenterer for, hvordan de med den æstetiske version af den islamiske klædning, 

ændrer billederne af den muslimske minoritet (Göle & Ammann 2006:26).  

 

Om dette er sagen - og i så fald hvordan - vil jeg se nærmere på i det næste afsnit om 

effekten af deres brug af det performative. 
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7 TREDJE DEL: TØRKLÆDETS EFFEKT 

For at påvise tørklædets effekt vil jeg som nævnt analysere to artikler fra mit tekstkorpus 

grundigt og herefter overordnet gennemgå debatten i perioden. Den første artikel jeg 

analyserer er også den første, der er skrevet i forbindelse med, at Asmaa Abdol-Hamid 

bekendtgør, at hun vil stille op som folketingskandidat for Enhedslisten.  

 

7.1 Asmaa Abdol-Hamid # 1 [bilag 4] 

”Asmaa vil være den første muslimske kvinde i Folketinget”. Bragt i Fyens Stiftstidende 

den 10. april 2007. Skrevet af Miriam Kjer og Tommy Byrne. 

 

7.1.1 Overskrift og mellemrubrikker 

En overskrift skal give læseren en vis idé om, hvad teksten omhandler og 

mellemrubrikkerne fungerer som vejskilte, så man kan finde rundt i teksten. 

Mellemrubrikkerne angiver desuden hovedindholdet i den efterfølgende tekst (Heltberg 

& Kock 2003:228,249).  

Overskriften betoner Asmaa Abdol-Hamids religiøse tilhørsforhold, og man forstår 

dermed, at dette er i fokus i artiklen sammen med hendes opstilling til Folketinget. 

Underrubrikkerne: kvindeundertrykkelse og et stort tilbageskridt knyttes til overskriften 

og dermed til hendes opstilling og religiøse tilhørsforhold. Manchetten betoner en 

konflikt med ord som splid og ballade.  På nuværende tidspunkt er der således etableret 

en konfliktdiskurs og en ligestillingsdiskurs med ordet kvindeundertrykkelse. Disse 

diskurser udgør dermed den umiddelbart sporbare optik, Abdol-Hamids kandidatur tolkes 

ud fra eller den frame journalisterne tilsyneladende har valgt at bruge som 

fortolkningsramme af hendes opstilling til Folketinget. De kunne i stedet have valgt at 

fokusere på hendes politik, hendes baggrund som socialrådgiver eller lignende, men det 

har de ikke gjort. 

 

7.1.2 Stemmer, transitivitet og agency 

Stemmerne, der taler eller hvis tale, der fremstilles er: Fyens Stiftstidende (i form af 

journalisterne, der har skrevet artiklen); venstrefløjen (udskilt som partifæller, 

Enhedslisten og deres medlemmer); Foreningen Kvinder for Frihed (også omtalt som 
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feminister), Nahid Riazi, Asmaa Abdol-Hamid; politisk kommentator og lektor Rasmus 

Jønsson; folketingsmedlem for Enhedslisten Rune Lund. 

Dem, der faktisk taler er: journalisterne, Asmaa Abdol-Hamid, Nahid Riazi, politisk 

kommentator og lektor Rasmus Jønsson; Folketingsmedlem for Enhedslisten Rune Lund. 

 

Herudover er der flere tilfælde, hvor journalisterne opsummerer i stedet for at citere 

direkte. Der er således ikke en tydelig grænse mellem fremstillingen af teksten og den 

fremstillede tekst. En måde at fastholde denne grænse er ved at lade folk tale for sig selv 

eller at citere folk direkte. På den måde sikrer man, at det er de præcise ord, der gengives 

(Fairclough 1995:81). Et eksempel på dette kunne være første afsnit af brødteksten, hvor 

Abdol-Hamids hilseform beskrives som: hun nægtede at give hånd. Her er en tydelig 

agent, da det er en aktiv sætning, hvor hun (Asmaa Abdol-Hamid) udfører en handling. 

Men er det Abdol-Hamids formulering eller er det en journalisternes oversættelse og 

tolkning af, hvad hun gjorde, som fremstilles i denne sætning? I et interview i Berlingske 

Tidende kort tid efter denne artikels offentliggørelse, forklarer Abdol-Hamid selv sin 

hilsen således: ”Før gjorde jeg bare ligesom alle andre, men efter at have reflekteret 

over det, følte jeg, at der er mere værdi i at lægge hånden på hjertet og signalere 

ærlighed og respekt, når man møder et andet menneske.” ”I Grønland gnider man næse. 

I Kina bukker man pænt. I Frankrig giver man hinanden kys. Det er ikke, fordi jeg ikke 

hilser. Jeg gør det bare på en anden måde” (Hilstrøm 2007). 

 

Denne forklaring behøver Abdol-Hamid ikke at have givet journalisterne i denne artikel. 

Det er heller ikke sikkert, at de har spurgt hende. Hvor journalisternes fremstiller Abdol-

Hamids hilseform med ordet nægte, der er afledt af negationen nej og, således er at 

betragte som en afvisning, fremstiller hovedpersonen Abdol-Hamid selv sin hilseform 

som et positivt tilvalg, der er respektfuldt, og hun fremhæver netop, at den ikke skal ses 

som, at hun ikke hilser, men at hun bare gør det på en anden måde. Perspektiverne på 

Abdol-Hamids hilseform er i de to fremstillinger helt forskellige. Konsekvensen af den 

fremstilling, der konstrueres i Fyens Stiftstidende bliver, at Asmaa Abdol-Hamids frames 

som en person, der afviser og dermed skaber konflikt i stedet for en person, der som 

Abdol-Hamid selv fremstiller det, viser det menneske, hun hilser på ærlighed og respekt. 
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Når journalisterne som her gør brug af opsummeringer af, hvad der er blevet gjort, så kan 

der ifølge Fairclough være risiko for, at ordene ændres og oversættes til diskurser, der 

bedre passer ind i journalisternes framing af historien (1995:81). Det kunne være tilfældet 

her, da journalisterne som vi har set af overskrift, manchet og mellemrubrikker blandt 

andet trækker på en konfliktdiskurs. 

 

Konflikten udfoldes yderligere i dette første afsnit, hvori journalisterne skriver om Asmaa 

Abdol-Hamid: ”Hun skabte vrede blandt feminister ved at insistere på at bære tørklæde 

som studievært på tv. Og hun delte vandene, da hun nægtede at give hånd til sine 

mandlige politiske modstandere op til kommunalvalget i Odense.” 

 

Det grammatiske element transitivitet kan bruges til at analysere, hvordan begivenheder 

og processer forbindes eller ikke forbindes med subjekter og objekter (Jørgensen & 

Phillips 1999:95). I artiklen forstår læseren via brugen af det personlige pronomen hun, at 

det er Asmaa Abdol-Hamid, der skabte vrede og ligeledes delte vandene. Det er aktive 

sætningskonstruktioner og agenten er helt tydelig. Man kan dermed sige, at journalisterne 

har optonet agency’en og ansvaret for konflikten lægges på Abdol-Hamids skuldre. 

Journalisterne kunne have vendt ansvaret for konflikten om og skrevet, at feministernes 

manglende forståelse for tørklædet skaber vrede eller, at politikernes intolerance deler 

vandene, men det har de ikke gjort.  

 

Asmaa Abdol-Hamid fremstilles desuden som et aktivt og magtfuldt subjekt – både i 

citatet og journalisternes omtale af hende. Dette ses blandt andet ved brugen af de modale 

hjælpeverber: ”Asmaa vil være den første muslimske kvinde i Folketinget”, ”jeg vil ikke 

forsvare, hvem jeg er”. At det er i præsens, forstærker indtrykket af kraften i hendes 

udtalelser. Der er kun få downgraders eksempelvis, når hun siger: ”hvis jeg skal i 

Folketinget”. Der er derfor generelt tale om høj tilslutning til eget udsagn og hun fremstår 

derfor magtfuld og aktiv.  

 

Resultatet af indledningen bliver dermed, at Asmaa Abdol-Hamids tørklæde og hilseform 

kan tolkes som intentionelle konfliktskabere, hvilket igen kan tolkes som en form for 
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provokation fra Asmaa Abdol-Hamids side. Dette mener jeg bakkes op af, at hun 

fremstår som et aktivt og magtfuldt subjekt, da en passiv og svag person kan siges at have 

sværere ved at provokere. 

 

7.1.3 Stemmehierarki 

I artiklen er der som nævnt fire stemmer, der faktisk taler udover journalisterne. De 

repræsenterer to fløje i artiklen: På den ene side har vi Riazi og Jønsson, der 

problematiserer Abdol-Hamids kandidatur ved at trække på konflikt- og 

ligestillingsdiskurser og på den anden side står Lund og Abdol-Hamid, selvom 

sidstnævnte kun udtaler sig om, hvorvidt hun vil bære tørklæde i Folketinget, hvis hun 

bliver valgt ind. Der er således en tilsyneladende balance i, hvilke stemmer der høres i 

artiklen. Men denne balance er ifølge Fairclough ofte kun tilsyneladende og kan ikke 

afgøres ved en optælling af stemmer for og imod eller en gennemgang af, hvor meget 

plads den ene eller anden holdning har fået i artiklen (Fairclough 1995:81,82). Konflikt- 

og ligestillingsdiskursen som den ene fløj repræsenterer, er eksempelvis at finde på 

prominente steder i artiklen: i manchetten og i mellemrubrikkerne. Denne fløj er ligeledes 

repræsenteret via de mere indirekte stemmer i teksten, der er fremstillet af journalisterne i 

form af feminister, Foreningen Kvinder for Frihed, venstrefløjen og Enhedslisten og dens 

medlemmer, mens Abdol-Hamids fløj kun bakkes op af de partifæller, der har opfordret 

hende til at stille op. Dog kan det tilføjes, at Rune Lund fra Enhedslistens udtalelse står til 

sidst i artiklen, hvilket også ifølge Fairclough er et vigtigt sted i artiklen og, dermed 

skaber et indtryk af objektivitet (1995:82). Jeg mener dog ikke, at dette ændrer på, at der 

er et stemmehierarki som Abdol-Hamid og Lund marginaliseres i, og som dermed er 

udtryk for, at der er ubalance i fremstillingen af de to positioner. Også framingen af den 

anden fløj vejer tungt. Nahid Riazi frames som kvindesagsforkæmper og 

venstreorienteret, og Rasmus Jønsson frames som ekspert i kraft af hans titel som politisk 

kommentator og lektor. De har dermed begge mere troværdighed og autoritet end Lund 

og Abdol-Hamid, der begge har direkte aktier i at få hende valgt ind i Folketinget. 

Jønssons vurdering om, at Enhedslistens medlemmer er ”delte i spørgsmålet om, hvorvidt 

man skal bære tørklæde eller ej” står i øvrigt i kontrast til det efterfølgende citat fra Rune 

Lund, der udtaler: ”jeg er ret ligeglad med, hvem hun giver hånd, og om hun har 
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tørklæde på eller ej” og kan dermed siges at frame Lunds udtalelse som ikke så  

repræsentativ, da vi jo lige har fået at vide af en ekspert, at de er delte i spørgsmålet. 

 

7.1.4 Diskurser 

Jeg har som nævnt allerede nu identificeret to diskurser: En konflikt- og en 

ligestillingsdiskurs. Den overordnede diskurs er den førstnævnte, da denne er mest 

gennemgående for artiklen. Denne består af ord som: splid og ballade (hvis Abdol-

Hamid bliver opstillet til Folketinget), skabte vrede (Abdol-Hamid, fordi hun insisterede 

på at bære tørklæde som studievært), delte vandene (fordi hun nægtede at give hånd til 

mandlige politikere), skabte i sin tid røre (da hun insisterede på at bære tørklæde), vrede 

(Foreningen Kvinder for frihed over Abdol-Hamids tørklæde), væbne sig til kamp 

(venstrefløjen mod Abdol-Hamid), potentiel konflikt (Jønsson om Abdol-Hamids 

tørklæde), delte (Jønsson om Enhedslistens medlemmer om tørklædet). 

 

Der er også en stædighedsdiskurs tilstede i teksten, som jeg mener kan forbindes til den 

overordnede konfliktdiskurs. Denne har jeg identificeret i forbindelse med framingen af 

Asmaa Abdol-Hamids hilseform og hovedbeklædning: insistere (bruges om hendes valg 

at bære tørklæde som studievært og til at begrunde, hvorfor hun skabte røre internt i 

Enhedslisten), nægtede (om hendes manglende håndtryk til mandlige politiske 

modstandere). 

 

Med disse to forbundne diskurser konstrueres der en forståelse af Asmaa Abdol-Hamid 

som konfliktskabende, fordi hun vælger at bære tørklæde, og ikke giver hånd til mænd. 

Disse handlinger frames som begrundet i stædighed og kan dermed tolkes som 

provokerende. Konflikten kan således siges at være et resultat af Abdol-Hamids 

provokerende handlinger. 

 

Herudover er trækkes der på en ligestillingsdiskurs: Kvindeundertrykkelse 

(mellemrubrik), kvindeundertrykkende signaler (Foreningen Kvinder for Frihed om 

Asmaa Abdol-Hamids tørklæde), kvindeforkæmperen (om Nahid Riazi), ligestilling 

(Riazi om, hvad Abdol-Hamid strider imod). Det er især Asmaa Abdol-Hamids valg at 
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bære tørklæde, der forbindes til denne diskurs, og dette bliver i artiklen behandlet i et 

ligestillingsperspektiv. Abdol-Hamid fremstilles ikke selv som værende undertrykt, men 

som fortaler for det. Dette ses i Foreningen Kvinder for Friheds formodede udtalelse om, 

at hendes tørklæde sender kvindeundertrykkende signaler og Riazis udtalelse om, at 

hendes holdninger strider mod venstrefløjsidealer om integration og ligestilling.  

 

Jeg har tidligere i opgaven vist, hvordan aktører med ligestillingsdiskursen konstruerer 

kvinder med tørklæde som ikke-danske. Jeg mener dog ikke på samme måde at kunne 

spore en diskussion om danskhed i denne artikel. Der er antydninger af det, idet Abdol-

Hamid præsenteres som dansk-palæstinensisk og, når der tales om, at hun vil kunne få 

indflydelse på landets regler og love, men jeg mener ikke, at det er nok til at etablere en 

egentlig Dem/Os diskurs eller, at Abdol-Hamid positioneres som ikke-dansk. Heller ikke 

selvom der er en religiøs diskurs til stede i teksten: muslimske kvinde, muslimske 

debattør, tørklæde, religiøse holdninger, sharialovgivning og islamistisk. Dette begrunder 

jeg blandt andet også med den måde, at hun herover omtales som Odense-politiker, 

dansk-palæstinenser, socialrådgiver, fynsk debattør af journalisterne. Disse 

karakteristikker er tværtimod med til at fremstille hende som dansk, da hun oven i købet 

forbindes til en specifik landsdel, hvilket nok kan tilskrives afsenders egen lokale 

forankring: Fyens Stiftstidende. 

 

I denne artikel konstrueres Asmaa Abdol-Hamid som et magtfuldt subjekt, der med sine 

provokerende handlinger, i form af tørklædet og sin hilseform skaber konflikt – både på 

venstrefløjen og i den offentlige debat. Dette underbygges af de mange stemmer i teksten. 

Selvom der trækkes på en ligestillingsdiskurs, mener jeg ikke, der er belæg for at sige, at 

hun positioneres som undertrykt, men derimod som en, der sender kvindeundertrykkende 

signaler. Det er dog bemærkelsesværdigt, at Abdol-Hamids politiske visioner er totalt 

fraværende i teksten, og det fremgår således intet sted i artiklen, hvorfor Abdol-Hamid vil 

i Folketinget – udover måske i overskriften, hvor der står, at hun vil være den første 

muslimske kvinde i Folketinget.  

 



 54 

Denne artikel videreformidles samme dag af Ritzaus Bureau og gengives samme dag og 

dagen efter – dog i en kortere form – i Fyens Amtsavis, på TV2’s hjemmeside, i 24timer, 

Berlingske Tidende og i Nyhedsavisen. 

 

7.2 Asmaa Abdol-Hamid # 2 [bilag 5] 

Dette læserbrev blev trykt i mange medier og tolkes af flere som startskuddet på den 

efterfølgende debat om Abdol-Hamids opstilling til Folketinget (Tuxen 2007; Jørgensen 

2007). 

 

Læserbrevet bringes første gang 13. april med overskriften: Islamisme: Burka i 

Folketinget. Det er skrevet af medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Hans Kristian 

Skibby. Denne dag trykkes det i fire dagblade i provinsen. I de efterfølgende tre dage 

bliver det offentliggjort i ti andre aviser og på forskellige net-aviser. Ekstra Bladet og BT 

er de største landsdækkende aviser, der tager indlægget op. 16. april 2007 kommer dele af 

læserbrevet om Asmaa Abdol-Hamid på Ritzaus Bureau med overskriften: DF: Nul 

tørklæder i Tinget og Skibby bliver derefter citeret i de fleste skrevne medier.  

 

Selvom det efterfølgende er Skibbys partifæller Søren Krarup, Mogens Camre og Morten 

Messerschmidt, der får mest opmærksomhed for deres udtalelser om tørklædet, hvilket 

jeg kommer ind på senere i dette kapitel, kommer der i kølvandet på Skibbys læserbrev 

en serie af lignende læserbreve i blandt andet Ekstra Bladet, der især kritiserer Asmaa 

Abdol-Hamid for hendes tørklæde, men der skrives også læserbreve, der udtrykker 

uenighed med Skibbys fremstillinger. Skibby citeres via Ritzaus Bureaus meddelelse for 

sit læserbrev frem til den 19. april, og læserbrevsdebatten fortsætter ind i maj måned.  

 

Jeg har valgt at analysere læserbrevet som det blev bragt i BT, da det her ses i den form 

det antager i de fleste aviser og da BT er en landsdækkende avis, og dermed har et større 

publikum end eksempelvis en provinsavis. Da læserbrevet er en meningsgenre vil jeg 

ikke analysere det som den foregående artikel, hvor jeg har undersøgt artiklens 

stemmehierarki med mere, da der her fra starten er tilkendegivet, at teksten ikke er 

objektiv, men qua genren forventes at være udtryk for afsenders personlige holdning 
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(Heltberg & Kock 2003:221-222). Jeg vil derfor først og fremmest analysere Skibbys 

diskursive strategier i hans omtale af Abdol-Hamids kandidatur.  

 

7.2.1 Skal vi så også acceptere burkaer i Folketinget? 

Skibby stiller i overskriften et retorisk spørgsmål. Dette er ikke et spørgsmål, han 

forventer at få et svar på, men et retorisk virkemiddel, som blandt andet har til formål at 

aktivere læseren, da denne føler, at der bliver talt direkte til hende. Det er typisk for de 

retoriske spørgsmål, at svaret ligger indirekte i spørgsmålet (Heltberg & Kock 2003:273-

274). Halvvejs nede i teksten forstår man, at det Skibby vil aktivere læseren til kan være 

at forhindre Asmaa Abdol-Hamid i at blive valgt ind i Folketinget, for hvis dette sker, så 

vil der komme burka-klædte folketingspolitikere og læseren forstår nu, at det implicitte 

svar på spørgsmålet inkluderer en afvisning af Asmaa Abdol-Hamid.  

 

I denne overskrift aktiverer Skibby samtidigt et Os i form af det personlige pronomen vi, 

der stilles over for at skulle acceptere burkaer. Dette vi finder man seks linjer længere 

nede i læserbrevet ud af er danskerne (her stilles danskerne overfor at skulle acceptere en 

række muslimske krav, hvilket minder lidt om overskriften). Burkaen bliver i 

overskriften repræsentant for Den Anden’s (muslimernes) ønsker, repræsenteret ved 

Abdol-Hamid. Igen kan der henvises til linje seks, hvor vi – danskerne stilles overfor at 

skulle acceptere en række af Den Anden’s muslimske krav. Der kan således allerede nu 

identificeres en Dem/Os diskurs: Muslimerne/ Danskerne. 

 

7.2.2 Os 

Udgøres af danskerne, der fremstilles som demokratiske, oplyste, ligestillede og frie 

(Hvorfor anerkender Asmaa Abdol-Hamid dog ikke at hun har valgt at bo i et 

demokratisk og oplyst samfund) (i det danske samfund, hvor vi ellers i generationer har 

arbejdet for ligeberettigelse og frisind). Der trækkes dermed også på en 

ligestillingsdiskurs. 

 

7.2.3 Dem 

Når der i tekstens Os er en eksplicit betoning af nationalitet og det så stilles over for 
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muslimske krav som det gøres her (Blot altså hvis danskerne falder på halen og 

accepterer en lang række muslimske krav) kan det tolkes som, at muslimerne (Dem), der 

stiller krav, ikke er en del af denne nationalitet og dermed må være at betragte som ikke-

danske. Dem, repræsenteret ved Asmaa Abdol-Hamid bliver til slut i artiklen omtalt som 

mørkemænd med middelalderskikke. Man forstår, at Skibby ikke mener (formuleret som: 

Personligt kan jeg ikke forstå), at De skal have så stor plads i det danske samfund, altså 

hos Os. Igen en betoning af det nationale, hvilket understreger, at De ikke skal opfattes 

som danske ifølge Skibby. I linje 11 skriver Skibby endvidere: Hvorfor anerkender 

Asmaa Abdol-Hamid dog ikke at hun har valgt at bo i et demokratisk og oplyst samfund 

hvor kvinder ikke skal gemme sig bag et religiøst betinget tørklæde, som nogle syntes var 

passende for 1400 år siden? At Abdol-Hamid har valgt at bo i Danmark positionerer 

hende og dermed Dem som udefrakommende. Og dennes tørklæde betragtes som en 

modsætning til demokratisk og oplyst. Dermed kategoriseres De implicit som 

udemokratiske og uoplyste, eftersom De går med tørklæde. Ligestillingsdiskursen bruges 

desuden til at positionere Dem som kvindeundertrykkende via deres middelalderskikke, 

der forstås at være tørklædet, som af Skibby betegnes som et sådant 

kvindeundertrykkende klæde.  

 

7.2.4 Forførelsesdiskurs  

Med ord som ”lystig” og ”lokkemad” (Det samme tørklæde har Asmaa Abdol-Hamid 

lystigt brugt som lokkemad) kan der argumenteres for, at der er en forførelsesdiskurs til 

stede i teksten. Ifølge den tyrkiske sociolog Meyda Yegenoglu (2003) er det et levn fra 

kolonitiden at trække på forførelsesdiskursen i forbinde med muslimske kvinders 

tildækning. At tørklædet fik en betydningsfuld plads i koloniale diskurser hænger ifølge 

Yegenoglu sammen med, at Orientens kolonialisering foregik omkring oplysningstiden, 

hvor videnskabens ideal var en affortrylning af verden, der kunne opnås gennem 

rationalitet og synlighed (2003: 543). Man mente, at tørklædet symboliserede det helt 

modsatte og denne symbolske forskel på Vest og Orient, der lå i tørklædet var ifølge 

Yegenoglu udpræget seksualiseret, hvilket hun dokumenterer med litteratur og fotos fra 

perioden. Yegenoglu konkluderer, at man tolkede det uigennemtrængelige tørklæde som 

et tegn på, at den tildækkede muslimske kvinde ikke gav efter for det videnskabelige 
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vestlige blik og det er dette, der ifølge Yegenoglu gør tørklædet problematisk for det 

vestlige subjekt, der både trues og forføres af det (Yegenoglu 2003:547). 

 

Det er dog svært at spore egentligt seksuelle undertoner i Skibbys fremstilling af det 

muslimske hovedtørklæde. Forførelsesdiskursen bruges snarere til at fremstille Abdol-

Hamid brug af tørklædet strategisk i en politisk henseende. Man fornemmer noget snyd 

(lokkemad) og, at det ligefrem morer hende, eftersom tørklædet er lystigt brugt. Abdol-

Hamids politiske budskab er ifølge Skibby: ”bedre integration og sameksistens med det 

muslimske mindretal”, hvilket jo umiddelbart falder ind under den normative diskurs om, 

at man skal være tolerant og, derfor ikke virker særligt opsigtsvækkende, men Skibby 

følger det op med: ”Blot altså hvis danskerne falder på halen og accepterer en lang 

række muslimske krav”. Hvilke krav, der tales om fremgår ikke, hvilket måske kan 

tilskrives genren, hvor man skal fatte sig i korthed, men der er mange af dem, og de er 

muslimske. Af dette kan man læse, at Asmaa Abdol-Hamid vil have danskerne til at falde 

på halen og acceptere en masse krav. Med dette ordvalg framer Skibby danskerne som 

klovne og man forstår, at Abdol-Hamids version af integration og sameksistens med 

muslimer ifølge Skibby derfor er, at danskerne som klovne eller med andre ord helt 

ukritisk skal acceptere en masse muslimske krav.  

 

Herudover er der mindre diskurser som integrationsdiskursen med ord som integration, 

sameksistens, muslimske mindretal, muslimernes ret til forskellighed, plads i det danske 

samfund. Og en religionsdiskurs, der udgøres af: burkaer, muslimske, religiøst.  

 

7.2.5 Othering 

Med den måde Skibby trækker på ovenstående diskurser mener jeg, at man kan sige, at 

der i teksten gøres brug af den eksklusionsstrategi Edward Said og andre postkoloniale 

teoretikere kalder othering, der som nævnt omhandler den hegemoniske position som 

Vesten indtager ved at skabe et Os overfor et Dem: de andre ikke-europæere (Said 

1995:7). I denne tekst er Vesten repræsenteret af danskerne, mens ikke-europæerne eller 

her ikke-danskerne er muslimerne. 
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Den Anden (Dem) er alle de folk, som Selvet (Os) opfatter som lidt eller radikalt 

anderledes. Disse fremstilles ofte stereotypt (Riggins 1997:3). Ifølge Riggins er det dog i 

dag normen, at man skal være tolerant. Tolerance og diversitet er dele af en socialt 

anerkendt norm - en norm, der ofte er juridisk sanktioneret med eksempelvis 

racismeparagraffen og den grundlovssikrede religionsfrihed. Det er således ikke socialt 

accepteret at komme med direkte racistiske ytringer, og fordomsfulde personer må derfor 

maskere deres holdninger (Ibid.:7-8).  

 

Hvis man følger Riggins’ fremstilling kan brugen af ligestillingsdiskursen være det, der 

fungerer som maskeringen af Skibbys fordomsfulde holdninger om muslimer: ”når et 

sådant kvindeundertrykkende klæde benyttes i Folketinget ophører min forståelse for 

muslimernes ret til forskellighed”. Skibby positionerer sig her som en mand med 

forståelse for muslimers ret til forskellighed, men at kvinders frigørelse vejer tungere og, 

at hans forståelse dermed ophører, når man vil undertrykke disse med et klæde. Under 

dække af at være fortaler for kvinders frigørelse kan han således fremføre, at han ikke vil 

have, at Asmaa Abdol-Hamid kommer i Folketinget, fordi hun har tørklæde på, hvilket 

uden henvisningen til det kvindeundertrykkende, godt kan fremstå som fordomsfuldt.  

 

Udover at sige, at Abdol-Hamids beklædningspraksis er kvindeundertrykkende, placerer 

han også hende, og dem hun repræsenterer i en anden tid - middelalderen. Man forstår på 

Skibby, at tørklædet bliver båret af Abdol-Hamid, fordi det var noget ”nogle syntes var 

passende for 1400 år siden” og, at dette er et udtryk for middelalder-skikke. At placere 

Den Anden i en anden tid, er ifølge Riggins endnu et eksempel på eksklusionsstrategien 

othering  – og Skibby ekspliciterer det ekskluderende element ved slutteligt at skrive, at 

han ikke kan forstå, hvorfor den slags skal have ”så stor plads i det danske samfund, hvor 

vi ellers i generationer har arbejdet for ligeberettigelse og frisind”.  

 

I denne tekst positioneres Asmaa Abdol-Hamid og muslimer i et Dem, der opfattes som 

irrationelt, middelalderligt, ikke-dansk og kvindeundertrykt modsat Os – danskerne, der 

konstrueres som normale, rationelle, moderne, oplyste og demokratiske. 
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Herudover fremstiller Skibby dog også Abdol-Hamid som et aktivt subjekt, der bruger 

tørklædet strategisk til at forføre danskerne, så de ukritisk accepterer hendes muslimske 

krav. Denne fremstilling harmonerer ikke fuldstændigt med fremstillingen af en 

tilbagestående kvindeundertrykt muslim. Det er dog ikke usædvanligt, at stereotyper 

indeholder selvmodsigelser. Et eksempel på dette kunne være jøder, der både omtales 

som kommunister og kapitalister og som værende både for moderne og for traditionelle 

(Riggins 1997:266). 

 

I begge de analyserede tekster fremstilles Asmaa Abdol-Hamid som et aktivt subjekt. 

Hendes tørklæde tolkes som henholdsvis provokerende og et strategisk virkemiddel. 

Ligestillingsdiskursen bliver i begge artikler brugt til at bakke kritikken af Abdol-Hamid 

op. Dog bliver hun ikke selv positioneret som undertrykt, men i stedet via hendes 

tørklæde og hilseform som et symbol på kvindeundertrykkelse. I den ene tekst 

positioneres hun som dansk i den anden som ikke-dansk.  

 

7.3 Overordnet gennemgang af debatten 

Jeg mener, at disse to fremstillinger stemmer godt overens med den efterfølgende debats 

fremstilling af Abdol-Hamid og hendes tørklæde, hvor sidstnævnte af de fleste tages op 

som en provokation, snarere end blot en religiøs beklædningspraksis a la den jødiske 

kalot. Hendes hilseform kommer dog mere i fokus senere i debatten, og denne behandles 

i samme perspektiv som tørklædet og tolkes derfor også som provokerende.  

Til at illustrere dette vil jeg som nævnt bruge følgende to begivenheder, der kan ses som 

effekter på Abdol-Hamids retoriske agency i form af tørklædet: 

 

• Medlemmer af Dansk Folkepartis udtalelser. 

• Helle Thornings udtalelser. 

 

I Rands fremstilling af retorisk agency tager hun udgangspunkt i polemikken, som hun 

betegner som en queer retorisk form, da der ikke er en nødvendig eller forudsigelig 

relation mellem en intenderende agent og effekterne af en handling (2008:298). Queer 

forstås i Rands optik dermed ikke som en mærkat for seksualiteter og politikker, der 
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forstyrrer heteronormativiteten. Rand arbejder i stedet med en de-essentialiseret form, der 

frakobler queer fra en specifik referent og i stedet som et udtryk for ubestemmeligheden 

ud fra hvilken den retoriske agency aktualiseres. Der behøver ifølge Rand ikke 

nødvendigvis være tale om en polemisk form for, at en handling kan udtrykke retorisk 

agency, men netop ubestemmeligheden og uforudsigeligheden ved den polemiske form 

betragter Rand som kilden for polemikkens produktive muligheder for at skabe 

forandring (2008:297-298). Rand bruger den kontroversielle AIDS-aktivist Larry Kramer 

som eksempel på dette. Kramer leverer sine budskaber med skældsord, store bogstaver og 

mange udråbstegn og ifølge Rand har hans nærmest hysteriske og meget følelsesbetonede 

stil ført til, at mange karakteriserer ham som en vred poet og en polemiker (Rand 

2008:298). 

 

Asmaa Abdol-Hamids udtalte budskaber kan ikke betegnes som værende lig Kramers. 

Hun fremstår ofte rolig i de interviews, hun medvirker i og i sine udtalelser. Et eksempel 

er, da hun omkring en uge efter at have bekendtgjort sit kandidatur konfronteres med 

Søren Krarups sammenligning af hendes tørklæde med nazisternes symbol hagekorset. 

Her udtaler hun til BT:  

”Lige da jeg hørte det, anede jeg ikke, hvad jeg skulle sige. Det var jo meget alvorlige 

anklager. Men jeg har valgt at tage det blødt. Det er i alt fald en pudsig måde at bruge 

sin ytringsfrihed på” (Sorgenfrei 2007). BT-journalisten skriver desuden under 

illustrationen til artiklen, at hun har valgt ”den diplomatiske måde at tackle situationen 

på”. 

 

Det er da heller ikke hendes ord, men hendes tørklæde og hilseform, der udtrykker 

retorisk agency, da hendes tørklæde og manglende håndtryk opfattes som provokerende 

og derfor skaber den effekt det gør – eksempelvis i form af den enorme eksponering. Som 

kvinde, minoritet og kandidat for Enhedslisten er der ellers ikke meget, der taler for, at 

hun som retor kan få adgang til så stor eksponering i medierne, men i kraft af opfattelsen 

af hendes tørklæde som en polemisk form, er hun alligevel i stand til at udøve agency. 

Dette mener jeg dermed udgør et godt eksempel på uforudsigeligheden ved Abdol-
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Hamids handling og, hvordan tørklædet er at betragte som en queer retorisk form på linje 

med polemikken. 

 

7.3.1 Dansk Folkepartieffekten 

Effekterne af hendes agency kan desuden siges at være udenfor Asmaa Abdol-Hamids 

kontrol derved, at hun selv får relativt lidt taletid i medierne. Selvom der produceres 

mange artikler i perioden, hvori hendes navn nævnes, bliver hun sjældent selv interviewet 

til artiklerne og, hvis det sker, er det ofte som i den første artikel, jeg har analyseret kun 

med et enkelt citat. Muligheden for, at hendes handling kan producere andre effekter kan 

derfor være svære at styre. 

 

Søren Krarup (DF) kommer med den mest opsigtsvækkende reaktion på hendes tørklæde: 

”Hvis man skal forstå, hvad sagen drejer sig om, og hvad der ligger i det tørklæde, så 

skal man sammenstille det med nazismens symboler. Det er den samme totalitarisme, som 

står for udryddelse af dem, der mener det modsatte” (Klarskov 19/4 2007). 

 

Her tillægges Abdol-Hamids tørklæde altså et budskab om totalitarisme og udryddelse af 

anderledestænkende. Rand skriver, at ethvert uptake uanset, hvor uventet det end måtte 

være, fungerer som bestemmende i det mindste midlertidigt af en bestemt mening og 

effekt for teksten, der i dette tilfælde er ytringen i form af tørklædet (2008:313). Når 

Krarup tager Abdol-Hamids aktualiserede agency op på ovenstående måde, kan han 

således standse muligheden for, at den retoriske form som hendes tørklæde er udtryk for, 

kan arbejde på anden vis og få nye eller andre betydninger. Ovenstående udtalelse fører 

da også andre og lignende udtalelser med sig, blandt andet fra Mogens Camre og Morten 

Messerschmidt, begge fra Dansk Folkeparti: 

”Det er en syg idé og helt naturstridigt, at en fundamentalist med tørklæde skal være 

medlem af vores demokratiske parlament. Hun trænger til psykiatrisk behandling. Man 

må jo behandle den slags mennesker. Det er nogle hjernevaskede små stakler, som går 

med tørklæder. Skik følge eller land fly, så simpelt er det. Jo før hun rejser, jo bedre” 

(Brix&Lund 20/4 2007). 

 



 62 

Samme dag udtaler Messerschmidt: 

”Jeg mener, at alle muslimske samfund per definition er tabersamfund. Muslimerne er 

ikke i stand til at tænke kritisk”. ”Alle muslimer, der bekender sig til den islamiske 

ideologi, er tabere eller bliver tabere.” (Brix & Lund 20/4 2007).  

 

Med Krarups og efterfølgende Camres og Messerschmidts udtalelser tager debatten en ny 

drejning. Flere politikere går nu ud og tager afstand fra Krarups hagekorssammenligning, 

og flere fremfører i denne forbindelse, at de ikke ser noget problematisk i, at en kvinde 

med tørklæde opstiller til Folketinget. Et eksempel er daværende kirkeminister og 

tidligere integrationsminister Bertel Haarder: 

”Jeg synes, at Søren Krarup (DF) sammenblander Islam og islamisme. Tørklædet er jo 

fælles for meget store muslimske befolkningsgrupper, og det er dumt at udnævne dem alle 

til at være islamister og derfor være i pagt med kommunister og nazister”. ”Vi skal 

tværtimod alliere os med det store flertal af muslimer, som ikke er islamister.” (Bové 

21/4 2007). Herefter skriver journalisten følgende: ”Derfor støtter han også, at den 

muslimske Asmaa Abdol -Hamid kan bære tørklæde på Folketingets talerstol, hvis hun 

bliver valgt ind som folketingsmedlem.  

 

Søren Krarups udtalelse kan dermed siges at have fået den vel for ham uventede effekt, at 

flere kendte borgerlige politikere nu direkte og indirekte bliver støtter til Abdol-Hamids 

kandidatur i kraft af deres afstandtagen til Krarups udtalelse. I kølvandet på Dansk 

Folkepartis udtalelser skrives der en række artikler omkring den offentlige debat af 

tørklæde og tonen i debatten, og man kan derfor sige, at Asmaa Abdol-Hamids tørklæde 

har skabt den effekt, at der nu tages en generel debat op om tørklædet og dets betydning 

og plads i det offentlige rum, hvilket jeg mener, at Bertel Haarders udtalelse er et godt 

eksempel på.  

 

Endnu et eksempel på, hvordan debatten nu drejes over på Dansk Folkepartis måde at tale 

på, er da Pia Kjærsgaard to dage efter Krarups hagekorsudtalelser interviewes til 

Jyllandsposten. På nuværende tidspunkt bakker Kjærsgaard, Krarup op. Her indledes 

brødteksten med følgende linjer: 
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”Det vækker dyb forargelse og bred politisk fordømmelse, at Dansk Folkepartis 

indfødsretsordfører Søren Krarup sammenligner det nazistiske hagekors med muslimske 

kvinders tørklæde i sagen om Enhedslistens folketingskandidat Asmaa Abdol-Hamid, der 

har bebudet at bære tørklæde på Folketingets talerstol, hvis hun bliver valgt.  

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) bryder sig ikke om sammenligningen og tager 

klart afstand fra Krarups udtalelser på linje med den konservative leder, økonomi- og 

erhvervsminister Bendt Bendtsen. 

»Pinligt«, »sygt« og »uværdigt« lyder reaktionen fra oppositionen, men Krarup går ikke 

over grænsen, mener DF’s formand Pia Kjærsgaard.” (Svane 20/4 2007).  

 

Med journalistens opsummering forstår læserne, at flertallet af politikerne – både til højre 

og venstre for Dansk Folkeparti – tager afstand fra Krarups udtalelser. Jeg formoder, at 

Pia Kjærsgaard er blevet interviewet dagen før hendes udtalelser bliver offentliggjort. 

Samme dag som hun udtaler sin støtte, kommer ovennævnte udtalelser fra Camre og 

Messerschmidt i medierne, og disse udtalelser bakker Pia Kjærsgaard ikke op 

efterfølgende. I stedet får hun Camre til at trække sin udtalelse tilbage, hvilket han gør tre 

timer efter, og Kjærsgaard bekræfter til blandt andet TV2 Nyhederne Online, at hun 

mener, at Camre er kammet over (Olst 20/4 2007). Pia Kjærsgaard udtaler sig nu også 

kritisk om Krarups udtalelser, og også Peter Skaarup (DF) fremfører nu, at han ikke ville 

have draget samme sammenligning og, at det ”fjerner fokus” (Seidelin 20/4 2007). Dette 

forhindrer dog ikke debatten om især Camres udtalelse om Abdol-Hamids tørklæde, og 

denne trækker mange overskrifter, herunder omkring Danmarks image i resten af Europa 

i kraft af hans hverv som EU-parlamentariker, samt en politianmeldelse for overtrædelse 

af racismeparagraffen. 

 

Jeg har desuden bidt mærke i, at der efter Krarups udtalelse er flere medier, der vælger at 

bringe portrætter af Abdol-Hamid og længere interviews, hvori hun får mulighed for at 

forklare hendes politiske visioner. Indtil da, har det som nævnt primært været hendes 

tørklæde og hilseform, der har været i fokus. 

 

Den 22. april offentliggør Ritzaus Bureau så, at Dansk Folkeparti er gået 2 % tilbage i 
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meningsmålingerne, hvilket svarer til en tilbagegang på tre mandater. Vælgerfrafaldet 

begrundes i udtalelserne fra fremtrædende medlemmer af Dansk Folkeparti om Asmaa 

Abdol-Hamid og hendes tørklæde og hilseform (Ritzaus Bureau 22/4 2007a). 

 

Asmaa Abdol-Hamids tørklæde kan dermed siges at have haft signifikante effekter – 

nemlig at Dansk Folkeparti er gået tilbage i meningsmålingerne; at tørklædet i det 

offentlige rum er blevet debatteret på et overordnet niveau og, at nogle aviser, vel nok 

som følge af den ophedede debat har interviewet hende om hendes politiske visioner og 

ikke blot gengivet den allerede etablerede version af hendes position. I nogle af disse 

interviews udtaler Abdol-Hamid: 

 

"Jeg ser ikke så meget Folketinget som mit mål. Jeg ser det derimod som et middel: Jeg 

vil vise, at man kan. At sådan en som jeg kan. Jeg vil have, at samfundet skal være 

anderledes for min lillesøster, når hun bliver voksen. At flere ting er mulige for hende, at 

hun ikke altid bliver betragtet som skyldig indtil andet er bevist.” (Kaarsholm 20/4 2007). 

 

”Det her får mig til at insistere på, at danske kvinder med tørklæde skal gøre sig mere 

synlige i debatten. De skal vise, at man godt kan være dansker, selv om man bærer 

tørklæde” (Børsting & Seidelin 19/4 2007). 

 

Disse udtalelser fra Abdol-Hamid stemmer fint overens med den måde, jeg har tolket 

informanterne til dette speciales forsøg på at bygge bro over det, der opfattes som et 

modsætningsforhold mellem et religiøst og nationalt fællesskab. Udtalelserne kan tolkes 

som et udtryk for de intentioner, der ligger bag Abdol-Hamids kandidatur med tørklædet. 

Efter at nogle af Abdol-Hamids hårdeste kritikere, Dansk Folkeparti er blevet straffet af 

vælgerne for deres fordømmende udtalelser om Abdol-Hamids tørklæde, kunne man tro, 

at der var tale om en form for succes - altså, at hendes mål med handlingen om, at 

tørklædet ikke betragtes som en modsætning til det at være dansk er opfyldt, eftersom 

Dansk Folkeparti, der netop repræsenterer denne holdning, hvilket jeg har påvist i min 

analyse af Skibbys læserbrev, straffes af vælgerne. Dette mener jeg dog alligevel ikke, at 

der er belæg for at konstatere, og som Rand fremfører, er potentialet for, at en retorisk 
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form som polemikken fejler i at opfylde et forudbestemt mål, da også netop den 

grundlæggende betingelse for denne type retoriske handlinger, der producerer retorisk 

agency. Risikoen ved sproget fordrer således dette potentiale for en uoverensstemmelse 

mellem afsenderens intentioner og modtagerens opfattelse af det afsendte, og gør dermed 

effekterne uforudsigelige (Rand 2008: 313,314).  

 

Dette eksemplificeres efterfølgende, da Helle Thorning-Schmidt, formand for 

socialdemokraterne udtaler sig om tørklædet og Abdol-Hamids hilseform. 

 

7.3.2 Helle Thorning 

Helle Thorning, formand for Socialdemokraterne har så vidt jeg har kunne komme frem 

til, ikke blandet sig i debatten før d. 23. april 2007, 13 dage efter, at det blev offentligt 

kendt, at Abdol-Hamid ville stille op til Folketinget. I et interview til Politiken udtaler 

hun: 

“Jeg bryder mig ikke om det tørklæde, og jeg håber, at flere unge piger vil lægge det fra 

sig.” (Hüttemeier 23/4 2007). 

Og dagen efter udtaler Thorning til Jyllandsposten: ”Jeg ved, at der er mange unge 

muslimske piger, der kæmper mod traditionelle familiemønstre for at komme af med 

tørklædet, og jeg vil hellere sende et signal om, at vi vil hjælpe dem med det 

ungdomsoprør, de skal i gang med, og fortælle dem, at vi har ligestilling i Danmark.” 

”Derfor vil jeg gerne sige til alle piger, at man sagtens kan leve i det danske samfund 

uden tørklæde.” (Langballe, Ipsen & Møbjerg 24/4 2007) 

Med disse udtalelser om tørklædet etablerer Thorning, ligesom Skibby i sit læserbrev et 

Dem og et Os. Vi er de ligestillede danskere (og fortælle dem, at vi har ligestilling i 

Danmark), mens Dem er de muslimske piger, der bærer tørklæde og ikke har ligestilling. 

Thorning fremstiller sig selv som læreren, der har sandheden (og fortælle dem/ vil jeg 

gerne sige til alle [muslimske piger]). Der trækkes her ligesom tidligere i dette speciale 

på ligestillingsdiskursen, og jeg mener også, at der ligger et implicit budskab om, at 

tørklædet er i strid med det, der er at betragte som dansk, da målet er, at de skal tage det 

af. Thornings fremstilling af tørklædet adskiller sig dermed ikke væsentligt fra Skibbys – 
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hendes holdning er blot formuleret anderledes,  men trækker ligeledes på en Dem/Os 

diskurs og herunder ligestillingsdiskursen. 

 

I min nærlæsning af to artikler og min overordnede gennemgang af mediehistorierne har 

jeg identificeret flere effekter af Abdol-Hamids tørklæde som retoriske form: 

- Eksponering af hendes kandidatur 

- Problematisering af tonen i debatten 

o Herunder generel debat om det muslimske tørklæde i det offentlige rum 

- Eksponering af Abdol-Hamids politiske visioner i kraft af længere interviews med 

og portrætter af hende 

- Tilbagegang i meningsmålingerne for Dansk Folkeparti 

- Kategorisering af tørklædebærende muslimer som ikke-danske og tørklædet som 

kvindeundertrykkende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

8 DISKUSSION 

Jeg har i dette speciale med udgangspunkt i især Judith Butlers teorier om 

subjektspositionering, handlingspotentiale og agency forsøgt at vise, hvordan de 

tørklædebærende kvinders brug af tørklædet både skabes i og med den offentlige diskurs. 

  

Jeg har i min analyse vist, hvordan den sociale interpellation: tørklædebærende muslimsk 

kvinde installerer disse i den sociale orden som undertrykte og ikke-danske. I min sidste 

del af analysen er jeg kommet frem til, at tørklædet i den offentlige diskurs umiddelbart 

tolkes som tegn på undertrykkelse, hvilket fremføres af toneangivende politikere i 

debatten. Denne fremstilling stemmer ikke overens med det billede informanterne i 

specialet, selv har af deres brug af tørklædet. 

 

Debatten kan da heller ikke forstås som udelukkende et spørgsmål om ligestilling. Ifølge 

The Veil Projekt - et forskningsprojekt som blev gennemført fra 2006 – 2009, hvor en 

række forskere, heriblandt to danske lavede en europæisk undersøgelse om 

tørklædedebatten i otte europæiske lande, herunder Danmark. En af konklusionerne lød, 

at diskussionerne om tørklædet snarere drejer sig om retten til at definere den nationale 

identitet end om ligestilling, hvilket ellers ofte hævdes. I denne konstruktion af ”dem” og 

”os”, defineres majoriteten (Os) som det moderne og ligestillingspositive i modsætning til 

minoriteten (Dem), der gøres sexistiske og patriarkalske. Rikke Andreassen – den ene af 

Veil-projektets to danske forskere – bekræfter, at ligestillingsargumentet bliver 

instrumentaliseret til at fremme en bestemt politisk dagsorden. Og hun fortæller desuden, 

hvordan minoritetskvinden med tørklædet spiller en vigtig rolle for konstruktionen af 

etnisk danske kvinders identitet som ”allerede-ligestillede-og-ikke-undertrykte” (The 

Veil Project 2011). 

 

I denne fremstilling bruges ligestillingsdiskursen altså som instrument til at positionere 

de tørklædebærende kvinder som ikke-danske. 

 

Jeg er dernæst kommet frem til, at de interpellerede på den ene side kan siges at 

underkaste sig det interpellerende subjekt, der her er den offentlige diskurs som 
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frembragt af nyhedsmedierne og politikerne, derved at kvinderne flere gange omtaler 

deres brug af tørklædet som i modsætning til dét at være dansk og til det herskende 

billede af den danske frigjorte kvinde. På den anden side har jeg også påvist, at de 

tørklædebærende kvinder, repræsenteret via informanterne til dette speciale, netop ikke 

adlyder interpellationen, eftersom de indtager det offentlige rum med tørklædet på, på 

måder der ikke kan betegnes for typiske for billedet af den undertrykte kvinde: De 

uddanner sig, organiserer sig og bruger blandt andet tørklædet til at konstruere sig selv 

som frigjorte (for det vestlige kvindebillede).  

 

8.1 Tørklædet på dansk 

Med betoningen af det rationelle grundlag for tørklædevalget og den fashionable og 

moderne udgave af den islamiske klædning kan man sige, at der er en tilstedeværelse af 

de vestlige køns- og modernitetskonventioner indenfor de tørklædebærende kvinders 

religiøse sammenhænge. Dette bør dog ikke forstås som en skadelig insisteren på 

majoritetens othering-konstruktioner indenfor den religiøse praksis og identitet. 

Gentagelse af majoritetens køns- og modernitetsmønstre og monokulturelle opfattelser af 

dét at være dansk inden for muslimske og ikke-muslimske kulturer er ifølge Dorte 

Søndergaard - der dog tager udgangspunkt i et eksempel om homoseksuelle - måske 

ligefrem nødvendigt for at opnå en afnaturalisering og en ny mobilisering af kategorier 

(Søndergaard 2007:63), hvilket i dette tilfælde må være kategorier af danskhed, der 

således i denne nye fortolkning også kan indeholde tørklædebærende muslimske kvinder.  

 

Som nævnt til sidst i mit kapitel om tørklædets effekt, konkluderer jeg desuden, at Abdol-

Hamids brug af tørklædet i det offentlige rum, ikke har ændret nævneværdigt ved 

kategorien tørklædebærende muslimsk kvinde i Danmark, da hun fortsat fremstilles som 

ikke-dansk. Ikke desto mindre har informanterne i dette speciale tydeligt påvist, hvordan 

de via deres performative brug af tørklædet, har skabt en ny islamisk identitet, der både 

trækker på majoritetsdiskursen om kvindefrigørelse, modernitet (og dermed danskhed) 

samtidigt med, at de tydeligt fremviser deres anderledeshed i form af det performative 

tegn tørklædet. 
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Flere integrationskonsulenter og forskere mener da også, at de unge kvinder har skabt en 

tredje position, hvor identiteterne og symbolerne er mere fleksible og, at tørklædet hører 

med til en ny måde at være muslimsk kvinde på, der kombinerer ligestilling og 

kvindefrigørelse med det at være muslim. Forældrene til de unge tørklædebærende 

kvinder er ifølge integrationskonsulenterne Marianne Nøhr Larsen og Manu Sareen i 

mange tilfælde imod, at deres pigebørn vælger at bære tørklædet og for nogens 

vedkommende kan tørklædet ligefrem tolkes som et oprør mod forældrene (Hebsgaard 

2006). Integrationskonsulenternes fremlæggelse af tørklædevalget harmonerer dermed 

ikke med Helle Thornings støtte til et ungdomsoprør for at komme af med tørklædet. 

 

Selvom de tørklædebærende kvinder fastholdes i positionen som ikke-danske og 

undertrykte, er det dog ikke dette billede, der gentages i deres handlinger. De har indtaget 

det offentlige ”danske” rum. De er i uddannelse, de deltager i foreninger og i 

demokratiet. Abdol-Hamid har jo været studievært for den danske public service kanal 

DR og hun har stillet op til Folketinget og fået et godt personligt valg4. Den offentlige 

diskurs kan på den måde siges at være bagud i forhold til virkeligheden omkring den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Abdol-Hamid fik 3822 personlige stemmer, men blev ikke valgt ind, hvilket blev forklaret med, at hun 
stillede op i samme valgkreds med den populære Enhedslistekandidat Johanne Schmidt-Nielsen, der fik 
over 8000 personlige stemmer. 
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9 KONKLUSION 

Jeg vil nu på baggrund af min analyse og diskussion besvare specialets 

problemformulering: 

 

Hvordan forstår de unge kvinder deres valg og brug af tørklædet som en del af 

deres identitetsdannelse? Og hvordan hænger dette sammen med den forståelse, der 

skabes i og med den offentlige diskurs om tørklædebærende kvinder? 

 

Med udgangspunkt i blandt andet Butlers version af begreberne interpellation, 

performativitet og agency har jeg argumenteret for, at de tørklædebærende kvinder 

positioneres som undertrykte og, at ligestillingsdiskursen bruges som et instrument til at 

fremstille de tørklædebærende kvinder som ikke-danske, hvilket kan opskrives til 

positionen. 

 

De interpelleres dermed af samfundet som undertrykte og ikke-danske, men jeg har med 

informanternes udtalelser også påvist, at de ikke lever som undertrykte. De forholder sig 

dog alligevel på flere måder til interpellationen, og der er flere eksempler i specialet på, 

at informanterne anerkender, at de er blevet ”Den Anden”. De begrunder således valget 

af tørklædet med rationelle overvejelser, der understreger deres forskel fra 

majoritetsbefolkningen i kraft af deres religiøse kapital. Denne grænsedragning i form af 

tørklædet bruges dermed til at markere deres andethed. Tre af informanterne betegner 

dog også deres tørklædepraksis som et tegn på åbenhed overfor det omgivende samfund, 

da de ikke har valgt at gå med jilbaab, som de betegner som mere lukket. 

 

De tørklædebærende kvinder forsøger dermed at nuancere den offentlige diskurs´ 

positionering af dem og der er flere eksempler på, at de med tørklædet ikke kun træder 

ind i et religiøst fællesskab, men også i det nationale fællesskab.  

 

Jeg har i denne forbindelse argumenteret for, at informanternes konkrete udfyldelse af 

handlingspotentialet på baggrund af den subjektsposition som interpelleringen af dem har 

konstrueret, kan ses i den måde de bringer det performative tegn på forskellighed i form 
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af tørklædet ind i det moderne rum, der i specialets eksempel udgøres af 

uddannelsesinstitutionerne. De kan her siges aktivt at handle imod den diskurs eller 

interpellation, der installerer dem som undertrykte, passive og uuddannede subjekter.  

 

Informanterne har på denne baggrund tilegnet sig en ”dobbelt symbolsk kapital” i form af 

både den religiøse kapital (tørklædet og den muslimske baggrund) og den sekulære 

kapital (uddannelsen). Den sekulære kapital giver dem den viden, der er nødvendig for at 

kunne gebærde sig og kommunikere i moderne rum lige fra skole, arbejdsplads, medier 

og til folketinget.  

 

Med informanternes fashionable og moderne udgave af den islamiske klædning har jeg 

ligeledes argumenteret for, at de tørklædebærende kvinder ved at gentage majoritetens 

køns- og modernitetsmønstre skaber en mulighed for at opnå en afnaturalisering og en ny 

mobilisering af danskhedskategorier, der i denne nye fortolkning også kan indeholde 

tørklædebærende muslimske kvinder. Dermed kan denne mulige nye position, der 

indebærer tilegnelsen af den sekulære kapital ses som baggrunden for, at det kan lade sig 

gøre for en tørklædebærende kvinde som Asmaa Abdol-Hamid at stille op til Folketinget.  

 

Budskabet er således fra informanterne og Abdol-Hamid, at man godt kan være 

anderledes og dansk, eller i dette tilfælde muslim og dansk, men dette har jeg i det sidste 

afsnit om tørklædets effekt ikke set afspejlet i den offentlige diskurs. Det er således ikke 

lykkedes informanterne eller i dette tilfælde Asmaa Abdol-Hamid at overbevise sit 

publikum om, at dette er tilfældet. I min analyse er jeg tværtimod kommet frem til, at 

reaktionerne på Abdol-Hamids tørklæde i det store hele gentager den tidligere 

interpellering af tørklædebærende kvinder som undertrykte og ikke-danske. 

 

En af de væsentlige faktorer for, hvilke effekter Abdol-Hamids brug af tørklædet har haft 

på den offentlige diskurs, er at tørklædet er blevet opfattet som en provokation, og 

dermed er blevet tolket i en helt anden retning end den intenderede.  
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10 PERSPEKTIVERING 
 

Jeg har i dette speciale konkluderet, at der er en uoverensstemmelse mellem, hvordan 

informanterne – de tørklædebærende kvinder – forstår deres brug af tørklædet og den 

offentlige diskurs´ forståelse af denne brug. 

 

Som det er i dag, er der på trods af denne uoverensstemmelse alligevel mulighed for -  

indenfor diskursen -  både at bære tørklæde og at agere i det offentlige rum og således 

skabe en tredje position, hvorfra de tørklædebærende kvinder kan udfolde denne dobbelte 

symbolske kapital i form af det religiøse og det sekulære.   

 

Spørgsmålet er så, om det ender med at blive accepteret, at man kan være dansk og 

muslimsk kvinde på samme tid. Vil diskursen ændre sig i deres retning? Eller om dét, at 

tørklædet opfattes som en provokation i stedet fører til, at det bliver endnu sværere for de 

tørklædebærende kvinder at udfolde den dobbelte kapital i fremtiden. Eksempelvis ved at 

tørklædet forbydes i det offentlige rum, på skoler og lignende som det er sket i Tyrkiet og 

Frankrig. 

 

Det kunne således være interessant at undersøge, hvilke konsekvenser et eventuelt forbud 

ville have. Ifølge The Veil Project (2011) har den norske ombudsmand for ligestilling 

konkluderet, at et tørklædeforbud i Norge vil tvinge nogle muslimske kvinder ud af 

arbejdsmarkedet og, at det derfor kan betragtes som indirekte kvindediskrimination. Det 

kunne være spændende med en lignende undersøgelse i Danmark, der undersøgte 

tørklædet i et diskriminationsperspektiv frem for det nuværende perspektiv om retten til 

at definere, hvad der er dansk.  

 

På den anden side kunne det ligeledes være spændende at se nærmere på hvilke fordele, 

der er i denne tredje position som de tørklædebærende kvinder har skabt og, hvordan 

denne tydeliggør de dominerende kategorier om danskhed og frigjorthed, der i Danmark i 

øjeblikket synes naturgivne. 
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BILAG 1: Interviewguide 
 
Kort præsentation af undersøgelsen 
 
Jeg er studerende på CBS (Copenhagen Business School) og dette interview vil indgå i 
min afsluttende opgave. Opgaven handler overordnet om muslimske kvinder, der går med 
tørklæde og om den offentlige debat. Jeg vil i opgaven ændre dit fornavn og skrive det 
land dine forældre og du selv kommer fra. 
Det er mit ønske at høre om din dagligdag og især om oplevelser omkring påklædning og 
udseende.  
 
Temaer for interviewet: 
 
Demografiske data 

- Navn og alder? 
- Adresse (by)? 
- Beskæftigelse? (under uddannelse, fremtidsplaner, drømme) 
- Familie? (antal søskende, forældres beskæftigelse) 
- Oprindelse? (født i Dk., forældres oprindelse) 

 
Udseende/ påklædning 

- Kan du beskrive det tøj du har på i dag? 
- Hvad er vigtigt, når du tager tøj på? 
- Hvad fortæller du med din påklædning? 
- Inspirationskilder? (mode) 
- Hvordan tror du, andre ser dig? (forsk. grupper) 
- Er du tilfreds med dit udseende? 
- Har du nogensinde prøvet at blive behandlet anderledes pga. dit udseende? 

 
Tørklædet - valget 

- Hvornår valgte du at gå med tørklæde? 
- Kan du huske den første dag, du havde det på? Beskriv. 
- Hvad fik dig til at tage tørklæde på? 
- Hvordan reagerede omverdenen (familie, venner, folk på gaden) 
- Går din mor med tørklæde? Havde det betydning på dit valg? 
 

Tørklædet hverdag 
- Hvem er det vigtigt for dig, kan se, at du er muslim? (folk på gaden, venner, 

familie, mænd, andre muslimer, ikke-muslimer?) 
- Hæmmer det dig at gå med tørklæde/ kan det være en fordel? 
- Ville det ikke være nemmere ikke at gå med tørklæde? 
- Opfører du dig anderledes med tørklædet på? 
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- Har det ændret din måde at opføre dig på? 
- Hvordan føles det at gå på gaden med tørklæde på? 
- Praktiserer du din religion i hverdagen? 

 
Religion og religiøs praksis i hverdagen 

- Praktiserer du Islam? 
- Hvordan? 
- Beder du? 

 
Den offentlige debat 

- Læser du avis eller ser tv? 
- Hvordan oplever du mediernes beskrivelse af kvinder, der går med tørklæde? 
- Påvirker mediernes beskrivelser dig? Hvordan? 
- Føler du dig (dit valg at bære tørklæde) forstået i mediernes og politikernes 

fremstilling af muslimske kvinder? 
- I den offentlige debat hører man tit, at muslimske kvinder, der bærer tørklæde er 

undertrykte. Hvad mener du om det? 
- Kan du forstå, at nogen synes, at dét at skjule sig er negativt? 

 
 
Forbilleder 

Er der personer du ser op til og gerne vil være som? 
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BILAG 2: Illustrationer og beskrivelser af den muslimske klædedragt 

Kilde: (Mark 2009): 

 

 

Hijab 

Dette er et tørklæde, der dækker håret, men lader ansigtet være 

frit. Det er det mest udbredte muslimske hovedtørklæde. Man 

kan både binde det foran og bagved. 

 

 

Jilbaab 

Minder om en slags frakkekjole. Det er en højhalset, løs  

klædningsgenstand, der dækker arme og ben. Den bæres  

sammen med en hijab eller et andet hovedtørklæde. 

 

 

Niqab 

Dette er et tørklæde, der kun viser øjnene. Niqab er mest  

udbredt i de arabiske lande. En dansk undersøgelse fra 2010  

konkluderede, at der er omkring 100-200 kvinder i Danmark,  

der bærer niqab og flertallet af disse er danske konvertitter  

(Johansen 2010). 

 

Burka 

Er et ikke-gennemsigt altdækkende klædningsstykke, der bæres  

af kvinder, hovedsageligt i Afghanistan. Burkaen kan betegnes  

som en slags udvidet niqab, hvor øjnene også tildækkes, typisk  

med hvad man kunne kalde et lille netgardin. 
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BILAG 3: Artikel 1 
 
Asmaa vil være den første muslimske kvinde i Folketinget 

Fyens Stiftstidende | 10.04.2007 | 1. sektion | Side 1 | 407 ord | artikel-id: e09344ba 
Udsigt til splid og ballade i venstrefløjen, hvis den kendte muslimske debattør 
Asmaa Abdol-Hamid bliver opstillet til Folketinget for Enhedslisten 
Af Miriam Kjer og Tommy Byrne mkj@fyens.dk & byrne.fyens.dk 
 
Hun skabte vrede blandt feminister ved at insistere på at bære tørklæde som studievært på 
tv. Og hun delte vandene, da hun nægtede at give hånd til sine mandlige politiske 
modstandere op til kommunalvalget i Odense. 
Nu vil hun i Folketinget. 
Efter opfordringer fra partifæller i Enhedslisten har den 25-årige Odense-politiker Asmaa 
Abdol-Hamid besluttet at gå efter at blive den første muslimske kvinde på 
Christiansborg. 
- Hvis jeg skal i Folketinget, bliver det med tørklæde på. Det er en del af mig, og jeg vil 
ikke forsvare, hvem jeg er, men gerne forklare det, fortæller den dansk-palæstinensiske 
socialrådgiver. 
Kvindeundertrykkelse 
Asmaa Abdol-Hamid skabte i sin tid røre internt i partiet, da hun insisterede på at bære 
tørklæde. Foreningen Kvinder for Frihed så sig også vrede på hendes hovedbeklædning, 
som, foreningen mener, sendte kvindeundertrykkende signaler i programmet Adam & 
Asmaa på DR2. 
Og på venstrefløjen er man allerede begyndt at væbne sig til kamp mod den fynske 
debattør. Kvindeforkæmperen og SF-politikeren Nahid Riazi mener, at det vil være 
katastrofalt, hvis Asmaa Abdol-Hamid pludselig får den indflydelse på landets regler og 
love, som politikere i Folketinget automatisk får. 
Stort tilbageskridt 
- Hun er selvfølgelig i sin ret til at forsøge, men jeg vil advare folk mod at stemme en 
person som hende ind. Hun forsvarer kun religiøse holdninger og har mere respekt for 
sharia-lovgivningen end menneskelige rettigheder, så det vil være et stort tilbageskridt for 
samfundet, siger hun og mener, at det strider mod venstrefløjsidealer om integration og 
ligestilling. 
At Asmaa Abdol-Hamids kandidatur kan give ballade, mener også Rasmus Jønsson, der 
er politisk kommentator og lektor ved Roskilde Universitets Center: 
- Der er helt sikkert en potentiel konflikt både internt i partiet og i den offentlige debat, 
fordi Enhedslistens medlemmer jo selv er så delte i spørgsmålet om, hvorvidt man skal 
bære tørklæde eller ej, siger han. 
Rune Lund er Enhedslistens nuværende folketingsmedlem på Fyn, og han mener 
hverken, at Asmaa Abdol-Hamids holdninger eller hovedbeklædning er et problem: 
- Jeg har ikke hørt hende sige noget islamistisk, og jeg er ret ligeglad med, hvem hun 
giver hånd, og om hun har tørklæde på eller ej. Hun er dygtig, hun er god for 
Enhedslisten, og jeg er glad for, at hun stiller op, siger Rune Lund. 
Der er dog stadig langt til Christiansborg for Asmaa Abdol-Hamid. Ved partiets 
urafstemning skal hun have så mange stemmer, at hovedbestyrelsen beslutter at satse på 
hende i en attraktiv valgkreds. Derefter skal vælgerne stemme hende ind i Folketinget. 
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BILAG 4: Artikel 2 
 
 

Skal vi så også acceptere burkaer i Folketinget? 
Debat: Skal vi så også acceptere burkaer i Folketinget? 
 

B.T. | 14.04.2007 | 1. SEKTION | Side 36 | 208 ord | artikel-id: e0941ea6 
 
Enhedslistens nye folketingskandidat Asmaa Abdol-Hamid udtalte fornylig, at når hun 
kommer i Folketinget, så bliver det med tørklæde på, også når hun står på Folketingets 
talerstol. Det samme tørklæde har Asmaa Abdol-Hamid lystigt brugt som politisk 
lokkemad via sin licensbetalte platform i Danmarks Radio, hvor hun har gjort sig til 
talsmand for bedre integration og sameksistens med det muslimske mindretal i Danmark. 
Blot altså hvis danskerne falder på halen og accepterer en lang række muslimske krav. 
For min skyld må Asmaa Abdol-Hamid bære alle de tørklæder, som hun har lyst til i sin 
fritid, men når et sådant kvindeundertrykkende klæde ønskes benyttet i Folketinget, 
ophører min forståelse for muslimernes ret til forskellighed. Hvad bliver det næste, skal 
vi så også have burka-klædte folketingspolitikere? 
Hvorfor anerkender Asmaa Abdol-Hamid dog ikke at hun har valgt at bo i et demokratisk 
og oplyst samfund hvor kvinder ikke skal gemme sig bag et religiøst betinget tørklæde, 
som nogle syntes var passende for 1400 år siden? Samme Asmaa nægter iøvrigt at give 
hånd til mandlige politikere. 
Personligt kan jeg ikke forstå hvorfor den slags mørkemænd med middelalder-skikke skal 
have så stor plads i det danske samfund, hvor vi ellers igennem generationer har arbejdet 
for ligeberettigelse og frisind. 
Hans Kristian Skibby, MF for DF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


